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RESUM  

Aquest projecte comprèn el disseny, càlcul i construcció d’una passarel·la per a 
vianants sobre el riu Ritort a Camprodon, que permeti el pas de vianants i 
vehicles rodats no motoritzats. 

La ubicació de l’estructura, sobre un riu en un entorn urbà, comporta que la 
passarel·la tingui un impacte visual important. Per aquest motiu, el component 
estètic del projecte juga un paper destacat juntament amb la seguretat 
estructural, l’aptitud pel servei i l’economia. La seguretat estructural és 
clarament el més important dels quatre requisits, seguida per l’aptitud al servei, i 
s’ha buscat assolir un adequat equilibri entre estètica i economia. 

S’han realitzat els càlculs i comprovacions pertinents de l’estructura i la 
fonamentació, així com de la il·luminació necessària, d’acord amb la normativa 
tècnica vigent. També s’ha definit el procediment constructiu a seguir i s’ha 
detallat l’Estudi de Seguretat i Salut i el Pla de Control de Qualitat necessaris per 
a executar l’obra. 

RESUMEN  

Este proyecto comprende el diseño, cálculo y construcción de una pasarela 
peatonal sobre el río Ritort en Camprodon, que permita el paso de peatones y 
vehículos rodados no motorizados. 

La ubicación de la estructura, sobre un río en un entorno urbano, conlleva que la 
pasarela tenga un impacto visual importante. Por este motivo, el componente 
estético del proyecto juega un papel destacado junto con la seguridad 
estructural, la aptitud para el servicio y la economía. La seguridad estructural es 
claramente el más importante de los cuatro requisitos, seguida por la aptitud al 
servicio, y se ha buscado lograr un adecuado equilibrio entre estética y 
economía. 

Se han realizado los cálculos y comprobaciones pertinentes de la estructura y la 
cimentación, así como de la iluminación necesaria, de acuerdo con la normativa 
técnica vigente. También se ha definido el procedimiento constructivo a seguir y 
se ha detallado el Estudio de Seguridad y Salud y el Plan de Control de Calidad 
necesarios para ejecutar la obra. 
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ABSTRACT 

This project covers the design, calculation and construction of a footbridge over 
the river Ritort in Camprodon for pedestrian and non-motorized vehicular traffic. 

The location of the structure, over a river in an urban area, entails an important 
visual impact. For this reason, the aesthetic component of the design plays an 
important role in this project, along with structural safety, serviceability and 
economy. Structural safety is clearly the most important requirement of the four, 
followed by serviceability and the right balance between aesthetics and economy. 

Appropriate calculations and verifications of the structure and foundations, as 
well as of the necessary lighting, were performed according to the current 
technical regulations. This project also includes the constructive procedure, the 
Health and Safety Assessment, and the Quality Control Plan required to execute 
the project. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

En el present capítol es descriuen les condicions de partida del projecte com són 
la situació, l’emplaçament, l’ús i les normatives a les quals està subjecte. 

1.1. Objecte 
L’objecte d’aquest projecte és el disseny, càlcul i construcció d’una passarel·la 
per a vianants sobre el riu Ritort a Camprodon, que permeti el pas de vianants i 
vehicles rodats no motoritzats d’un costat a l’altre del riu. 

1.2. Abast 
La finalitat del projecte és el disseny de la passarel·la, així com els càlculs de 
l’estructura i la il·luminació necessària, i la definició a nivell executiu dels 
elements necessaris i els procediments a seguir per a la seva construcció, 
d’acord amb la normativa tècnica vigent. 

1.3. Situació i emplaçament 
La passarel·la per a vianants s’ubicarà al municipi de Camprodon, concretament 
sobre el riu Ritort, per connectar el carrer Freixenet i el Passeig de la Font Nova. 

Camprodon és un municipi de la comarca del Ripollès a la província de Girona. 
Està situat a 120 km de Barcelona i a 75 de Girona i es troba a la vall del seu 
mateix nom, a la confluència dels rius Ter i Ritort. 
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 INSTRUCCIÓ D’ACER ESTRUCTURAL (EAE-10), Ministeri de Foment, 2010. 

 INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE-08), aprovada per Reial 
Decret 2661/1998, del 11 de desembre. 

 RECOMANACIONS PER AL PROJECTE DE PONTS METÀL·LICS PER A 
CARRETERA (RPM-95), Ministeri de Foment, 1995. 

1.5.3. Enllumenat 

 REGLAMENT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INSTAL·LACIONS 
D’ENLLUMENAT EXTERIOR, aprovat per Reial Decret 1890/2008, del 14 de 
novembre. 

1.6. Programes informàtics utilitzats 
 SAP2000 v14 per al càlcul d’esforços i deformacions de l’estructura, així 

com per l’anàlisi modal. 

 Microsoft Excel 2010 per a la realització de fulles de càlcul per a les 
comprovacions de l’estructura. 

 Autocad 2010 per a l’elaboració del plànols. 

 Arquímedes 2012a per al càlcul del pressupost. 

 Microsoft Word per a l’elaboració dels documents. 
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CAPÍTOL 2: 

ESTUDI DE LES OPCIONS 

La ubicació de l’estructura, sobre un riu en un entorn urbà, comporta que la 
passarel·la tingui un impacte visual important. Per aquest motiu, el component 
estètic del projecte juga un paper important juntament amb la seguretat 
estructural, l’aptitud pel servei i l’economia.  

És evident que la seguretat estructural és el més important dels quatre requisits, 
seguit per l’aptitud pel servei, i s’ha buscat assolir un adequat equilibri entre 
estètica i economia. 

Per tant, l’objectiu alhora d’escollir la tipologia de la passarel·la ha estat el 
d’adoptar una concepció estructural encertada caracteritzada per una selecció 
adequada tant del sistema estructural, com de la fonamentació i de la secció del 
taulell, així com dels procediments de fabricació i muntatge i que, a més a més, 
s’integrés amb l’entorn. 

S’ha realitzat un estudi de les diferents tipologies i materials possibles per a la 
construcció de passarel·les per a vianants, que ens permetés tenir una visió 
general de les característiques i avantatges de cadascuna d’elles, i així poder 
determinar quina era la més adequada a l’hora de dissenyar la passarel·la 
objecte d’aquest treball. 

2.1. Materials estructurals 
Els materials descartats inicialment per als elements resistents de la passarel·la 
han estat els següents: 

 Maçoneria i materials ceràmics degut a les seves altes restriccions 
resistents, fragilitat, dificultat d’ús i elaboració, mitjans d’obra costosos,... 

 Ferro degut a les seves baixes característiques resistents i de posada en 
obra en comparació amb altres materials metàl·lics. 
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 Formigó armat, que no s’utilitzarà en cap element amb esforços flectors 
predominants. 

 Fusta pel seu elevat cost de manteniment. 

 Perfils de materials plàstics compostos, perfils pultrusionats de fibra de 
vidre,... per l’elevat cost del material. 

Els materials plantejats per als elements resistents de la passarel·la han estat: 

 Acer en perfils laminats. 

 Formigó pretensat. 

 Formigó armat, limitant el seu ús a la fonamentació, piles i arcs. 

 Acer inoxidable. 

2.2. Tipologies 
Les tipologies que s’utilitzen habitualment per a les passarel·les per a vianants 
que comuniquen dos punts a la mateixa cota, són les mateixes que per als ponts, 
però amb una escala menor: 

 Ponts arc 

 Ponts biga 

 Ponts penjants 

 Ponts atirantats 

Inicialment s’ha descartat la tipologia de pont biga ja que s’ha considerat que la 
seva estètica no s’integrava adequadament amb l’entorn, ja que és més pròpia 
de zones industrials, o per a passarel·les sobre vies ràpides o ferrocarrils. 

2.3. Alternatives descartades 

2.3.1. Alternativa A: Pont penjant amb pilons autoportants i tauler 
metàl·lics. 

Es tracta d’una passarel·la penjant amb dos pilons verticals autoportants als 
quals arriben les dues catenàries de les quals es suspèn el tauler mitjançant 
tirants verticals. 

Els inconvenients que presenta aquesta alternativa són els següents: 

 Aquesta disposició presenta com a problema principal de funcionament 
estructural la falta de rigidesa, que en el cas de passarel·les per a 
vianants, pot ocasionar problemes de ressonància i de vibracions molestes 
per als usuaris. 

 L’estètica moderna d’aquest tipus de passarel·la podria no integrar-se 
adequadament amb l’entorn rústic de l’emplaçament. 
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2.3.2. Alternativa B: pont atirantat de formigó armat pretensat. 

Es tracta d’una disposició atirantada d’un únic vano que es realitza amb formigó 
armat pretensat per donar rigidesa a l’estructura 

Al realitzar-se amb formigó armat pretensat, els tirants aporten la funció de 
recolzament intermedi i també aporten una compressió addicional al tauler que 
complementa el pretensat longitudinal d’aquest. 

Els inconvenients que presenta aquesta alternativa són els següents: 

 Invasió del passeig de la Font Nova per part dels tirants dels contrapesos. 

 Estructura amb un elevat cost de realització i un temps d’execució llarg ja 
que no es permet ningun tipus de prefabricació. 

 Estructura amb unes dimensions desproporcionades amb un entorn 
d’edificis de poca alçada. 

 L’estètica moderna d’aquest tipus de passarel·la podria no integrar-se 
adequadament amb l’entorn rústic de l’emplaçament. 

2.4. Solució adoptada 
La solució adoptada és la d’una passarel·la en arc atirantat d’estructura 
metàl·lica. La ubicació de l’estructura recomana un disseny formal cuidat. 
Conseqüentment, s’ha optat per donar protagonisme a la geometria dels arcs. 

Es tracta d’una passarel·la amb dos arcs parabòlics inclinats 10º cap a l’interior, 
travats entre si, i construïda íntegrament amb perfils tubulars metàl·lics. El tauler 
va suspès de l’arc mitjançant pèndoles d’acer. 

Aquesta opció compleix perfectament la condició de resistència, rigidesa i 
durabilitat de l’estructura, tal i com s’anirà justificant al llarg d’aquest document. 

Pel que fa a l’estètica i integració amb l’entorn, també sembla ben resolta, ja que 
l’arc és una forma convencional que s’adequa a l’entorn rústic de l’emplaçament. 
Tot i això és un punt difícil de valorar degut a que respon a criteris subjectius. 

Pel que fa a l’economia de construcció i manteniment, és la pròpia de tota 
construcció metàl·lica, que tot i tractar-se d’un material més car que el formigó, 
s’utilitza molt menys material per obtenir les mateixes característiques resistents 
i de rigidesa. A més a més té l’avantatge de no necessitar encofrats ni cintres 
costoses, només estintolaments provisionals senzills. 

Un altra avantatge és que l’estructura es realitza íntegrament al taller amb un 
elevat control de qualitat, cuidant l’execució i les toleràncies , i realitzant-se a 
l’obra només l’assemblatge o soldadura d’unes poques peces entre sí per obtenir 
l’estructura completa, la qual cosa permet un període d’execució curt. 

L’única objecció d’aquesta solució és el manteniment. S’haurà de realitzar un 
manteniment de repintat i eliminació de les taques de corrosió periòdicament. 
Actualment aquest manteniment s’ha de realitzar cada 5 o 10 anys, si s’ha 
realitzat una correcta preparació i pintat de l’estructura en el moment del 
muntatge, tal i com passarà amb aquesta estructura, ja que es realitzarà en un 
taller metàl·lic de construcció  
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CAPÍTOL 3: 

DESCRIPCIÓ DE LA 

PASSAREL·LA 

3.1. Descripció geomètrica 
La solució adoptada és la d’una passarel·la en arc atirantat d’estructura 
metàl·lica. 

Està formada per dos arcs parabòlics inclinats 10º cap a l’interior i travats entre 
si, amb el tauler suspès dels arcs mitjançant pèndoles d’acer. 

Les dimensions de la passarel·la són 18 metres de longitud i 2.5 metres 
d’amplada, deixant un pas per a la circulació dels vianants de 2.1 metres 
d’amplada. L’alçada de l’arc és de 4 metres.  

3.2. Estructura 

3.2.1. Arcs 

Els arcs són l’element resistent de la passarel·la. Segueixen una directriu 
parabòlica inclinada 10º cap a l’interior respecte la vertical. 

Estan constituïts per perfils tubulars de secció circular de 244.5 mm i un 
espessor de 6 mm. 

Els dos arcs estan travats entre si mitjançant 8 traves metàl·liques paral·leles de 
perfils tubulars de secció circular de 100 mm i 4 mm d’espessor. 

El material d’aquests perfils és acer S 275 JR. 
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3.2.2. Tauler 

Estructuralment, el tauler ha de complir la funció de zona de trànsit de vianants 
conduint les càrregues als tirants. 

El tauler està constituït per dues bigues longitudinals quadrades de 200 x 200 
mm i 6 mm de gruix. La longitud total d'aquestes bigues és de 18 metres amb 
els seus eixos separats 2.5 m. 

Cada 0.75 metres, es disposen perpendicularment travessers de secció 
rectangular de 200 x 100 mm i 6 mm de gruix. 

El material d’aquests perfils és acer S 275 JR. 

3.2.3. Tirants 

Els tirants estan disposats cada 1.5 metres i estan constituïts per perfils de 
secció circular de 50 mm i 2 mm de gruix. 

El material d’aquests perfils és acer S 275 JR. 

3.2.4. Unions 

Les unions entre els perfils que formen el tauler i entre el tauler i els arcs són 
unions rígides, i es faran amb soldadura. 

Les unions entre els tirants i els arcs es realitza mitjançant una articulació tipu 
buló. 

Les unions entre els tirants i el tauler es realitza mitjançant un ancoratge actiu 
amb cap roscat i femella de regulació que permet regular la longitud dels tirants i 
garantir així la horitzontalitat del tauler.  

3.2.5. Fonamentació 

La fonamentació té la missió de transmetre els esforços existents de l'estructura 
al terreny. 

El tipus escollit per aquesta estructura és una fonamentació directe de sabates 
rígides de formigó armat. 

Es realitzarà amb quatre sabates aïllades de formigó armat i perns d’ancoratge 
per fixar els recolzaments a la fonamentació. 

Les sabates són quadrades de 1.20 x 1.20 metres i 0.4 metres de profunditat. Es 
realitzaran amb formigó HA-25/B/40/IIa, al damunt d’una capa de 10 cm de 
formigó de neteja. 

L’armat es realitzarà amb rodons de 12 mm de diàmetre d’acer corrugat B 400 
S. 

3.2.6. Recolzaments 

A l’extrem nord de la passarel·la els recolzaments seran articulacions fixes del 
tipus buló, i a l’extrem sud articulacions mòbils unidireccionals mitjançant un 
elastòmer que permeti el desplaçament a través de l’eix longitudinal. 
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3.3. Baranes 
Les baranes estan formades per muntants de 0.85 metres d’altura, separats 
entre si 0.75 metres. Aquests perfils acaben amb una base rectangular de 1 cm 
d’espessor que anirà convenientment soldada als perfils transversals que formen 
el tauler, per no crear piles galvàniques de corrosió. 

Els muntants suporten el passamà circular de 100 mm de diàmetre exterior i 3 
mm d’espessor que es troba a 0.85 metres d’altura. 

Addicionalment es disposaran brèndoles de 8 mm de diàmetre separats en altura 
15 cm per cobrir el buit entre el passamà i la superfície del tauler. 

Tots els elements que conformen la barana estaran realitzats amb acer 
inoxidable ANSI 304. 

3.4. Paviment 
El paviment de la passarel·la serà una tarima de fusta massissa exterior Ipe de 
100 mm d’amplada i 30 mm d’espessor i gravada per evitar el lliscament. 
Gràcies a la seva densitat i duresa és una de les fustes de major durabilitat. 

La fusta es subjecta mitjançant unes grapes cargolades a uns perfils longitudinals 
de fusta fixats sobre els perfils transversals del tauler. 

3.5. Il·luminació 
La il·luminació de la passarel·la es durà a terme mitjançat deu punts de llum 
distribuïts cada 4.3 metres a banda i banda da la passarel·la. 

Les lluminàries van integrades al passamà de les baranes i incorporen cadascuna 
un fluorescent de 21 W.  

Tal i com es justifica amb l’estudi d’il·luminació de l’annex d’enllumenat, amb 
aquest enllumenat es garanteix els 30 lux de nivell d’il·luminació horitzontal 
necessària per a una passarel·la per a vianants. 
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CAPÍTOL 4: 

ESTRUCTURA 

A continuació es definiran quins són els elements que formen l’estructura 
d’aquesta passarel·la així com les seves característiques, les accions 
considerades per al càlcul i les comprovacions que s’han dut a terme. 

A l’annex de càlcul de l’estructura es detallen i justifiquen tots els càlculs 
realitzats i s’amplia tota la informació que es presenta en aquest capítol. 

4.1. Accions considerades en el càlcul 
A continuació es presenta un llistat de les accions considerades en el càlcul de la 
passarel·la. Els valors i les justificacions es detallen a l’annex de càlcul de 
l’estructura. 

4.1.1. Accions permanents (G) 

a) Pes propi 

b) Càrregues mortes 

 Paviment 

 Baranes i il·luminació 

4.1.2. Accions permanents de valor no constant (G*) 

a) Accions sobre els elements de la estructura 

b) Accions corresponents a moviments del terreny sota la fonamentació 

4.1.3. Accions variables (Q) 

a) Sobrecàrregues d’ús 
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 Tren de càrregues 

 Empenta sobre les baranes 

b) Accions climàtiques 

 Vent 

 Accions tèrmiques 

Els factors de seguretat emprats per a les accions, així com les combinacions 
d’accions que s’han realitzat, es detallen a l’annex de càlcul de l’estructura, i 
s’han determinat segons les prescripcions de la IAP per a les comprovacions de 
l’estructura metàl·lica, i les prescripcions de la EHE per al càlcul i comprovacions 
de la fonamentació. 

4.2. Estructura metàl·lica 

4.2.1. Material 

El material dels perfils que formen l’estructura metàl·lica és acer S 275 JR. Les 
propietats d’aquest material són les següents: 

Taula 4.1. Propietats de l’acer 

Mòdul d’elasticitat E=210000 N/mm2 

Coeficient de Poisson ν=0.3 

Coeficient de dilatació lineal α=1.2x10-5 ºC-1 

Densitat ρ=7850 Kg/m3 

Resistència característica fy =275 N/mm2 

 

La resistència de càlcul del material és la següent: 

275	
1.1

250	  

On γMO és el coeficient parcial de seguretat de l’acer per a les comprovacions 
dels ELU. 

4.2.2. Perfils estructurals 

A l’estructura s’utilitzen perfils tubulars buits de diferents seccions: 

 CHS (secció circular buida) de 244.5 x 6 mm per a l’arc. 

 RHS de tub quadrat de 200 x 6 mm per a les bigues longitudinals. 

 RHS de tub rectangular de 200 x 100 x 6 mm per a les bigues transversals 
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A més a més, la freqüència principal supera els 5 Hz, seguint així la 
recomanació de la normativa, que indica que no sol haver-hi problemes 
vibratoris en passarel·les la freqüència principal de les quals supera els 5 
Hz. 

Estats límit últims 

 Estat límit de resistència de seccions 

Per a la comprovació de les seccions s’han utilitzat criteris basats en les 
distribucions elàstiques de tensions. 

Segons aquest criteri, a cap punt de les seccions, les tensions de càlcul 
combinades conforme el criteri de plastificació de Von Mises han de 
superar la resistència de càlcul. 

 

S’han comprovat totes les barres de l’estructura per a totes les 
combinacions, i en tots els casos es compleix la condició. 

4.3. Fonamentació 
La fonamentació té la missió de transmetre els esforços existents de l'estructura 
al terreny. 

4.3.1. Materials 

 Formigó HA-25/B/40/IIa per a la fonamentació: 

Taula 4.2. Característiques del formigó HA-25/B/40/IIa. 

Resistència característica fc =25 N/mm2 

Consistència Tova 

Dimensió màxima de l’àrid 40 mm 

Tipus d’ambient IIa 

 

La resistència de càlcul del material és: 

25	
1.5

16.66	  

γc és el coeficient parcial de seguretat del formigó per a les comprovacions 
dels ELU a les fonamentacions. 
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 Acer B 400 S per a les armadures de la fonamentació: 

Taula 4.3. Propietats de l’acer de les armadures. 

Resistència característica fy =400 N/mm2 

Classe d’acer Soldable 

Allargament ≥14% 

Carga unitària de ruptura ≥440 N/mm2 

La resistència de càlcul del material és: 

400	
1.15

347.83	  

γS  és el coeficient parcial de seguretat de l’acer per a les comprovacions 
dels ELU a les fonamentacions. 

4.3.2. Tipus de fonamentació 

El tipus de fonamentació escollida per a aquesta estructura és una fonamentació 
directe de sabates rígides de formigó armat. 

La fonamentació de l’estructura es realitzarà amb quatre sabates aïllades de 
formigó armat i perns d’ancoratge per fixar els recolzaments a la fonamentació. 

Les sabates són quadrades de 1.20 x 1.20 metres i 0.4 metres de profunditat. 

L’armat es realitzarà amb rodons de 12 mm de diàmetre d’acer corrugat. 

4.3.3. Comprovacions 

 Estabilitat vers a l’esfondrament 

La verificació de l’estabilitat a l’esfondrament requereix que es compleixi la 
següent condició: 

à 1.25  

S’han realitzat els càlculs pertinents, i s’ha comprovat que la fonamentació 
és estable a l’esfondrament 

 Estabilitat vers el bolcament 

La condició que s’ha de complir: 

	
	

1.5 

S’han realitzat els càlculs pertinents, i s’ha comprovat que la fonamentació 
és estable al bolcament. 
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 Estabilitat vers el lliscament 

La condició que s’ha de complir: 

	
	

1.5 

S’han realitzat els càlculs pertinents, i s’ha comprovat que la fonamentació 
és estable al lliscament. 
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CAPÍTOL 5: 

PROCEDIMENT 

CONSTRUCTIU 

L’organització i desenvolupament de l’obra es duu a terme mitjançant la divisió 
en fases, que es detallen a continuació. 

5.1. Treballs previs 
En aquesta primera fase es duran a terme les següents accions: 

 Senyalització i abalisament de les obres. 

 Creació d’accessos directes a l’obra i d’espais per a l’emmagatzematge i 
treballs auxiliars, adequats per la maquinària, mitjançant esbrossada i 
esplanació dels camins i zones que es decideixin crear. 

5.2. Moviments de terres 
La fase de moviment de terres inclou: 

 Excavació de la rasa dels fonaments. 

 Execució de l’esplanada per a l’emplaçament provisional i muntatge de 
l’estructura metàl·lica. 

5.3. Construcció de fonaments 
Es procedirà a l’execució dels fonaments de la passarel·la: 
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 Execució del encofrat de paraments vistos i no vistos i disposició de les 
armadures. 

 Col·locació de tubs de drenatge. 

 Disposició dels perns d’ancoratge per a la fixació de les unions. 

 Formigonat dels fonaments. 

5.4. Execució de l’estructura metàl·lica 
Es realitzaran les següents tasques: 

 Transport de l’estructura metàl·lica a l’obra. 

 Col·locació dels estintolaments provisionals. 

 Muntatge del tauler en una sola peça a la posició definitiva. La col·locació 
es farà amb un camió grua. Aquest procés no es realitzarà amb una 
previsió de vent de més de 30 Km/h. 

 Muntatge dels arcs en una sola peça a la posició definitiva soldant els seus 
extrems. La col·locació es farà amb un camió grua. Aquest procés no es 
realitzarà amb una previsió de vent de més de 30 Km/h. 

 Col·locació dels tirants tensant-los amb una clau manual. 

5.5. Execució del paviment 
Aquesta fase inclou les següents accions: 

 Col·locació i fixació de l’entramat de perfils que suporten el paviment. 

 Col·locació i fixació de les peces d’ancoratge. 

 Col·locació i fixació de la tarima de fusta. 

5.6. Retirada dels estintolaments provisionals 
 Retirada dels estintolaments provisionals. 

 Demolició del formigó dels fonaments provisionals. 

5.7. Execució d’acabats 
En aquesta fase es duen a terme els treballs de diferents naturalesa que es 
detallen a continuació: 

 Col·locació de les baranes d’acer inoxidable. 

 Instal·lació elèctrica de l’enllumenat. 
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 Execució d’acabats. 

 Execució de la prova de càrrega. 

5.8. Recollida 
Per acabar, es realitzaran els treballs associats al final d’obra: 

 Retirada de la senyalització provisional d’obres. 

 Neteja de paviments i recollida de material residual. 

 





 - 33 - 

CAPÍTOL 6: 

ENLLUMENAT 

6.1. Il·luminació 
Segons el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat 
exterior, el cas de passarel·les per a vianants es considera enllumenat específic. 
Per a aquest tipus, s’il·luminarà únicament la superfície que es vol dotar 
d’enllumenat. 

Al ITC-EA-02 del reglament es determina que la classe serà CE2, i en cas de risc 
d’inseguretat ciutadana, podrà adoptar-se la classe CE1. Els valors del nivell 
d’il·luminació horitzontal per a aquestes classes són 20 lux per a la CE2 i 30 lux 
per a la CE1. Com que la passarel·la està ubicada en una zona de poca circulació 
nocturna, adoptarem la classe CE1 per evitar possibles perills d’inseguretat. 

La il·luminació de la passarel·la es durà a terme mitjançat deu punts de llum 
distribuïts cada 4.3 metres a banda i banda da la passarel·la. 

Les lluminàries van integrades al passamà de les baranes i incorporen cadascuna 
un fluorescent de 21 W.  

Tal i com es justifica amb l’estudi d’il·luminació de l’annex d’enllumenat, amb 
aquest enllumenat es garanteix els 30 lux de nivell d’il·luminació horitzontal 
necessària per a una passarel·la per a vianants per a la classe CE1. 

6.2. Eficiència energètica 
Segons l’ITC-EA-01, per a l’enllumenat específic no hi ha valors mínims 
d’eficiència energètica, però s’han de complir uns requisits mínims, i s’ha de 
qualificar la instal·lació segons el seu índex d’eficiència energètica. 

A partir del càlculs realitzats s’ha determinat que aquesta instal·lació té una 
qualificació energètica A. 
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Entre la informació que s'ha de lliurar als usuaris figurarà l'eficiència energètica 
(ε), la seva qualificació mitjançant l'índex d'eficiència energètica (Iε) mesurat, i 
l'etiqueta que mesura el consum energètic de la instal·lació. 
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CAPÍTOL 7: 

SEGURETAT I SALUT 

L’Estudi de Seguretat i Salut té com a objectiu establir les bases tècniques, per 
fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització 
dels treballs d’execució de les obres del Projecte “Passarel·la per a vianants 
sobre el riu Ritort a Camprodon”. Així com complir amb les obligacions que es 
desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar 
el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 
Contractista/es. 

S’ha realitzat un estudi detallat dels riscos més freqüents que poden sorgir 
durant les diferents activitats que es duran a terme a l’obra, i la seva valoració. 
Per a la previsió d’aquest riscos, s’han previst un conjunt de proteccions, de tipus 
individual i col·lectiu. Tot el personal rebrà, abans d’ingressar a l’obra, una 
exposició dels mètodes de treball i els riscos que puguin comportar, 
conjuntament amb les mesures de seguretat a emprar. 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte d’Executiu/Constructiu, les premisses 
per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, 
els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions 
preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció 
Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a 
utilitzar. Havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que 
haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, 
amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de 
Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
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CAPÍTOL 8: 

CONTROL DE QUALITAT 

El Plec de Criteris de Control de Qualitat que s’adjunta a l’annex IV té la finalitat 
de complementar el contingut del Plec de Condicions Tècniques Particulars en el 
que fa referència als procediments a seguir en obra per tal de verificar el 
compliment del que allà s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut 
d’ambdós documents prevaldrà el que decideixi la DO (o direcció d’execució) 
davant de cada circumstància. 

El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha permès 
pensar amb una organització de la informació més adaptada a la finalitat que es 
persegueix, fruit de la qual apareix el concepte d’ÀMBIT DE CONTROL, unitat 
bàsica o capítol d’agrupament dels criteris de control. 

Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que 
s’utilitza en un cert tipus d’element d’obra destí (nucli de terraplè, fonaments 
estructurals, etc.). Aquesta relació material-element és la que permet agrupar 
amb més claredat la relació d’operacions de control a realitzar, la intensitat del 
control (freqüències), les seves especificacions i les condicions d’acceptació o 
rebuig. 

En cada Àmbit de Control s’han distingit dos tipus de control: 

 Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o 
mecàniques del material que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra 
corresponent. 

 Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es 
realitzen durant el procés d’execució, o en acabar aquest, per tal de 
verificar les condicions de formació de l’element d’obra. 

Dins de cada tipus de control s’han contemplat els següents apartats: 

1. Operacions de Control a realitzar 

Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqüència de 
l’actuació. 
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En el cas d’assaigs s’indica la normativa o procediment concret. 

2. Criteris de presa de mostra 

Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig. 

3. Especificacions 

Resultats a exigir (valors - toleràncies) a les operacions de control 
(inspeccions i assaigs). 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Indicacions de què cal fer en cas de que els resultats de les operacions de 
control no resultin satisfactoris segons les especificacions exigides. 
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CAPÍTOL 9: 

PRESSUPOST 

Pressupost d'execució material Import (€) 

1 Condicionament del terreny 664,32 

2 Fonamentacions 304,06 

3 Estructures 16.120,88 

4 Particions 7.346,16 

5 Instal·lacions 2.850,20 

6 Revestiments 5.322,00 

7 Gestió de residus 610,03 

8 Control de qualitat i assaigs 6.428,02 

9 Seguretat i salut 7.038,68 

Pressupost d'execució material 46.684,35 

13% de despeses generals 6.068,97  

6% de benefici industrial 2.801,06  

Suma 55.554,38  

18% IVA  9.999,79 

Pressupost d'execució per contracte 65.554,17 

Puja el pressupost d'execució per contracte a l'expressada quantitat de 
SEIXANTA-CINC MIL CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET 
CÈNTIMS. 
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CAPÍTOL 10: 

CONCLUSIONS 

Un cop realitzats tots els càlculs i comprovacions, considero que s’ha adoptat per 
una tipologia estructural encertada caracteritzada per una selecció adequada tant 
del sistema estructural, com de la fonamentació i de la secció del taulell, així com 
dels procediments de fabricació i muntatge i que, a més a més, s’integra amb 
l’entorn. Complint així amb els quatre requisits bàsics a l’hora de dissenyar una 
estructura d’aquestes característiques, com són, la seguretat estructural, 
l’aptitud al servei, l’estètica i l’economia. 

Estimo que aquest projecte de construcció està correctament definit i justificat a 
través de la totalitat dels documents que l’integren i que compleix les 
disposicions vigents. 
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CAPÍTOL 1: 

BASES DE CÀLCUL I 

DIMENSIONAMENT 

En aquest capítol es descriuen els materials utilitzats per als elements 
estructurals de la passarel·la, les normatives tècniques vigents emprades, i les 
accions que actuen a l’estructura, determinant-ne els seus valors representatius i 
de càlcul, així com les diferents hipòtesis de càrrega i els programes informàtics 
utilitzats. 

1.1. Normatives aplicades 
Per al dimensionament i comprovació de les estructures, s’ha actuat en tot 
moment d’acord amb la normativa espanyola vigent: 

 INSTRUCCIÓ SOBRE LES ACCIONS A CONSIDERAR EN EL PROJECTE DE 
PONTS DE CARRETERA (IAP-98), Ministeri de Foment, 1998. 

 NORMA DE CONSTRUCCIÓ SISMORESISTENT: PONTS (NCSP-07), 
aprovada per Reial Decret 637/2007, de 18 de maig. 

 RECOMANACIONS PER AL PROJECTE DE PONTS METÀL·LICS PER A 
CARRETERA (RPM-95), Ministeri de Foment, 1995. 

 INSTRUCCIÓ D’ACER ESTRUCTURAL (EAE-10), Ministeri de Foment, 2010. 

 CODI TÈCNIC DE L’ EDIFICACIÓ (CTE), aprovat per Reial Decret 314/2006 
de 17 de març. 

 INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE-08), aprovada per Reial 
Decret 2661/1998, del 11 de desembre. 
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1.2. Característiques dels materials utilitzats 
 Acer S 275 JR per als perfils estructurals: 

Taula 1.1. Propietats de l’acer 

Mòdul d’elasticitat E=210000 N/mm2 

Coeficient de Poisson ν=0.3 

Coeficient de dilatació lineal α=1.2x10-5 ºC-1 

Densitat ρ=7850 Kg/m3 

Resistència característica fy =275 N/mm2 

La resistència de càlcul del material és: 

275	
1.1

250	  

On γMO és el coeficient parcial de seguretat de l’acer per a les 
comprovacions dels ELU. 

 Formigó HA-25/B/40/IIa per a la fonamentació: 

Taula 1.2. Característiques del formigó HA-25/B/40/IIa. 

Resistència característica fc =25 N/mm2 

Consistència Tova 

Dimensió màxima de l’àrid 40 mm 

Tipus d’ambient IIa 

La resistència de càlcul del material és: 

25	
1.5

16.66	  

γc és el coeficient parcial de seguretat del formigó per a les comprovacions 
dels ELU a les fonamentacions. 
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 Acer B 400 S per a les armadures de la fonamentació: 

Taula 1.3. Propietats de l’acer de les armadures. 

Resistència característica fy =400 N/mm2 

Classe d’acer Soldable 

Allargament ≥14% 

Carga unitària de ruptura ≥440 N/mm2 

La resistència de càlcul del material és: 

400	
1.15

347.83	  

γS és el coeficient parcial de seguretat de l’acer per a les comprovacions 
dels ELU a les fonamentacions. 

1.3. Accions a considerar 
Per determinar les accions a considerar en el projecte de la passarel·la per a 
vianants seguirem el que determina la IAP-98 (Instrucció sobre les accions a 
considerar en el projecte de ponts de carretera) per a totes les accions menys les 
sísmiques, per les quals es seguiran les prescripcions de la Norma de Construcció 
Sismoresistent: Ponts (NCSP-07). 

Segons la variació en el temps les accions es poden classificar en: 

 Accions permanents (G), són les que actuen en tot moment i són 
constants en posició i magnitud, una vegada que l'estructura és apta per 
entrar en servei (pes propi de l'estructura, del paviment i dels elements 
funcionals). 

 Accions permanents de valor no constant (G*), són les que actuen en tot 
moment però la magnitud de les quals no és constant. En aquest grup 
s'inclouran aquelles accions la variació de les quals sigui funció del temps 
transcorregut i es produeixi en un únic sentit, tendint cap a un determinat 
valor límit (accions reològiques, seients del terreny sota les 
fonamentacions, etc.). També s'inclouran aquí, per facilitar el seu 
tractament referent a les combinacions amb les altres accions, les accions 
originades pel terreny la magnitud del qual varia no en funció del temps, 
sinó de la interacció terreny-estructura. 

 Accions variables (Q), són aquelles externes a l'estructura que poden 
actuar o no sobre la passarel·la (sobrecàrregues d'ús, accions climàtiques, 
etc.). 

 Accions accidentals (A), són aquelles la possibilitat de les quals d'actuació 
durant un “període de referència” establert, és petita, però la importància 
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de la qual pot ser considerable en certes estructures (impactes de 
vehicles, sismes, inundacions, etc.). 

Tal i com s’ha indicat anteriorment, l’estructura de la passarel·la serà d’acer. 
Tenint en compte aquest fet, les accions que es tindran en compte en aquest 
projecte seran les que es detallen a continuació. 

1.3.1. Accions permanents (G) 

Les accions permanents són produïdes pel pes dels diferents elements que 
formen part de la passarel·la. Es classifiquen en pes propi i càrregues mortes. 

El seu valor característic es deduirà de les dimensions dels elements 
especificades en els plànols, i dels pesos específics corresponents. 

a) PES PROPI 

Aquesta acció és la que correspon al pes dels elements estructurals de la 
passarel·la. 

Tal i com s’ha indicat anteriorment, el material utilitzat per a totes les 
barres que formen l’estructura és acer S 275 JR, la densitat del qual és 
7850 kg/m3. 

El pes de cada element estructural el calcula directament el software 
SAP2000 v14 a partir de la seva geometria, i de la densitat del material. 

El pes total de l’estructura és de 46.9 kN. 

b) CÀRREGUES MORTES 

Seran les degudes al pes dels elements no estructurals que gravitin sobre 
els estructurals. 

En el cas de la passarel·la seran degudes al pes del paviment, de les 
baranes, i dels elements de la il·luminació. 

 PAVIMENT: 

El paviment serà de tarima de fusta tropical ipe de 30 mm de cantell 
gravada. La densitat d’aquest material és de 1100 kg/m3. 

∙ 1100	 ∙ 0.03	 33	 0.33	  

Per determinar les càrregues degudes al pes propi del paviment que 
actuen en cada barra s'ha utilitzat l'expressió: 

∙         On  A = àrea tributaria. 

Aquesta càrrega s’aplica al model estructural com una càrrega lineal 
uniforme de 0.125 kN/m aplicada sobre les bigues longitudinals i 
transversals extremes, és a dir, les barres perimetrals del tauler, i una 
càrrega lineal uniforme de 0.250 kN/m a la resta de bigues transversals 
del tauler. 
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 BARANES I IL·LUMINACIÓ 

Les baranes seran d’acer inoxidable, i portaran integrada la il·luminació 
de la passarel·la. El pes del conjunt serà de 15 kg/m. 

Els muntants de les baranes es recolzaran sobre les bigues transversals 
del tauler. Aquesta càrrega s’aplica al model estructural com a càrregues 
puntuals de 0.056 kN a les bigues transversals extremes del tauler, i com 
a càrregues puntuals de 0.113 kN a la resta de bigues transversals del 
tauler. 

S’aplicaran a 0.20m de l’extrem, ja que és on es recolzen els muntants, i 
a la totalitat dels perfils transversals. 

1.3.2. Accions permanents de valor no constant (G*) 

En aquest cas seran les degudes al terreny. Poden ser de dos tipus: 

a) ACCIONS SOBRE ELS ELEMENTS DE LA ESTRUCTURA 

Són les accions originades pel terreny, natural o de farcit, sobre els 
elements de la passarel·la en contacte amb ella, fonamentalment: estreps, 
fonamentacions, etc. 

b) ACCIONS CORRESPONENTS A MOVIMENTS DEL TERRENY SOTA LA 
FONAMENTACIÓ 

En el cas dels assentaments del terreny, els seus valors es deduiran dels 
paràmetres o condicions establertes en el preceptiu estudi geotècnic, 
tenint en compte les característiques del terreny, la tipologia i geometria 
de la fonamentació, i les càrregues transmeses. 

1.3.3. Accions variables (Q) 

a) SOBRECÀRREGUES D’ÚS 

 TREN DE CÀRREGUES 

En passarel·les, rampes i escales per a vianants es suposarà la mateixa 
sobrecàrrega d’ús uniforme definida en l'epígraf a3) de l'apartat 3.2.3.1.1 
a) de la IAP. Per tant es considerarà: 

Una sobrecàrrega uniforme de quatre kilonewtons per metre quadrat (4,0 
kN/m2)repartida en tota la superfície. 

En tots els valors de les càrregues definides en aquest apartat està ja 
inclòs el corresponent coeficient d'impacte, que té en compte el caràcter 
dinàmic de les càrregues que, en la IAP, se suposen aplicades 
estàticament. 

Per determinar les càrregues degudes a les sobrecàrregues d’ús que 
actuen en cada barra, s'ha utilitzat l'expressió: 

∙      On  A = àrea tributaria. 
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Aquesta càrrega s’aplica al model estructural com una càrrega lineal 
uniforme de 1.52 kN/m aplicada sobre les bigues longitudinals i 
transversals extremes, és a dir, les barres perimetrals del tauler, i una 
càrrega lineal uniforme de 3.04 kN/m a la resta de bigues transversals 
del tauler. 

 EMPENTA SOBRE LES BARANES 

En l'element superior de les baranes, es considerarà l'actuació d'una 
força horitzontal perpendicular a les mateixes igual a un kilonewton i mig 
per metre (1.5 kN/m). L'acció d'aquesta força serà simultània a la de la 
sobrecàrrega uniforme de quatre kilonewtons per metre quadrat (4 
kN/m2) definida en l’apartat 6.3.1. 

L'alçada sobre el paviment a la qual es considerarà que aquesta força 
serà la de l'element superior de la barana, tret que aquesta alçada sigui 
major d'un metre i mig (>1,5 m), en aquest cas s'adoptarà aquest valor 
com a alçada màxima d'aplicació de la sol·licitació. 

Aquesta acció té caràcter local i, per tant, només s'utilitzarà per a la 
comprovació de la pròpia barana i dels seus ancoratges, sense que hagi 
de ser considerada a l'efecte de cap altra verificació de la seguretat 
general de l'estructura. 

 

b) ACCIONS CLIMÀTIQUES 

 VENT 

Segons la IAP l’acció del vent es pot assimilar a una càrrega estàtica, i 
proposa un mètode per a l’obtenció de la càrrega estàtica equivalent a 
aquesta acció. 

Segons aquesta instrucció, s’ha de començar establint una velocitat de 
referència per a la zona on s’ubicarà la passarel·la. 

Es defineix la velocitat de referència, vref com la velocitat mitjana al llarg 
d'un període de deu (10) minuts, mesurada en una zona plana i 
desprotegida enfront del vent equivalent a un entorn de pont tipus II 
segons es defineixen posteriorment, a una alçada de deu metres (10 m), 
i amb un període de retorn de cinquanta (50) anys. 

A falta de dades específiques sobre la velocitat del vent a l’emplaçament 
de l’estructura, s’estimarà a partir del mapa d’isòtaques que indica la IAP. 
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Els valors del coeficient kz la rugositat z0 i l’alçada mínima es pren de la 
taula següent, i en funció del tipus de terreny on s’emplaça l’estructura 
(s’adopta un entorn tipus III, zona suburbana, forestal o industrial). 

Taula 1.4. Valors dels paràmetres kz, z0, zmín segons el tipus d’entorn 

Tipus d’entorn kZ z0 

(m) 
zmín 

(m) 

I 0.17 0.01 2 

II 0.19 0.05 4 

III 0.22 0.30 8 

IV 0.24 1.00 16 

En el nostre cas: 

  kz=0.22  z0=0.30 m  zmin=8 m 

Finalment, Cg és el factor de ràfega, i es calcula amb la següent 
expressió: 

 1
7 ∙

∙ ∙
 (1.3) 

Substituint a (1), (2) i (3) pels diferents valors de z del punt d’aplicació 
de l’empenta del vent respecte del nivell de l’aigua sota la passarel·la, 
obtenim els valors de Cz, Cg i Vc: 

Taula 1.5. Valors de Cz, Cg i Vc per als diferents valors de z 

Cota nusos 
arc 

Cota nusos sobre 
nivell de l'aigua (z) Cz Cg Vc 

0 5 0,722 1,77 37,2 

0,64 5,64 0,722 1,77 37,2 

1,22 6,22 0,722 1,77 37,2 

1,75 6,75 0,722 1,77 37,2 

2,22 7,22 0,722 1,77 37,2 

2,64 7,64 0,722 1,77 37,2 

3 8 0,722 1,77 37,2 

3,3 8,3 0,730 1,76 37,5 

3,56 8,56 0,737 1,76 37,7 

3,75 8,75 0,742 1,75 37,9 

3,89 8,89 0,746 1,75 38,0 

3,97 8,97 0,748 1,75 38,1 

4 9 0,748 1,75 38,1 
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Taula 1.6. Càrrega deguda al vent per unitat de longitud 

Vc Diàmetre CD 
F als nusos 

per unitat de 
longitud (N) 

F als nusos 
per unitat de 
longitud (kN) 

37,2 0,2445 0,7 212,2 0,212 

37,2 0,2445 0,7 212,2 0,212 

37,2 0,2445 0,7 212,2 0,212 

37,2 0,2445 0,7 212,2 0,212 

37,2 0,2445 0,7 212,2 0,212 

37,2 0,2445 0,7 212,2 0,212 

37,2 0,2445 0,7 212,2 0,212 

37,5 0,2445 0,7 215,3 0,215 

37,7 0,2445 0,7 218,0 0,218 

37,9 0,2445 0,7 219,9 0,220 

38,0 0,2445 0,7 221,3 0,221 

38,1 0,2445 0,7 222,0 0,222 

38,1 0,2445 0,7 222,3 0,222 

A partir dels valors calculats, la càrrega que actua al llarg de cada 
element barra de l’arc s’introduirà al model estructural com una càrrega 
distribuïda que varia linealment al llarg de l’eix de la barra. 

Substituint també a (4) obtenim el valor de la força per unitat de longitud 
que actua sobre la biga longitudinal del tauler. 

En aquest cas: 

CD=2  Vc=37.2 (m/s)  A= 0.2 m·18 m=3.6 m2 

F=0.35 kN/m 

 NEU 

Segons la IAP, se suposarà actuant una sobrecàrrega de neu en totes 
aquelles superfícies del tauler sobre les quals no s'ha considerat l'actuació 
de la sobrecàrrega d'ús definida en l’apartat 6.3.1. 

Com que la sobrecàrrega d’ús actua a tot el tauler de la passarel·la, no es 
considerarà la sobrecàrrega de neu. 
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 ACCIONS TÈRMIQUES 

En considerar aquestes accions es tindrà en compte la component de 
variació uniforme de temperatura que experimenta l'element, associada 
fonamentalment al rang anual de la temperatura ambient en el lloc del 
seu emplaçament. 

A l’acer se li assigna un valor màxim d’escalfament o refredament igual a 
±35º. 

1.3.4. Accions accidentals (A) 

a) IMPACTES 

Segons la IAP no és necessari considerar l’acció d’un impacte quan es 
disposi d’una protecció adequada. En el nostre cas, els elements 
estructurals queden protegits per la barana, que evita la col·lisió amb 
l’estructura dels vianants, bicicletes, carros de la compra, cotxets i cadires 
de rodes. 

b) ACCIONS SÍSMIQUES 

Per a determinar les accions sísmiques s’han de tenir en compte les 
prescripcions de de la Norma de Construcció Sismoresistent: Ponts (NCSP 
07), ja que aquesta substitueix als apartats dedicats a les accions 
sísmiques de la IAP (1998). 

Les accions sísmiques no es consideraran quan el valor de l'acceleració 
sísmica horitzontal bàsica de l’emplaçament, ab compleixi: 

0.04 	  on g és l’acceleració de la gravetat. 

Tampoc serà necessària la consideració de les accions sísmiques en les 
situacions en que l’acceleració sísmica horitzontal de càlcul, ac compleixi: 

a 0.04g 

Segons l’annex I de la NCSP, el municipi de Camprodon té una ab=0.11. 
S’haurà de calcular ac per determinar si és necessària o no la consideració 
de les accions sísmiques. 

L’acceleració sísmica horitzontal de càlcul, ac, es defineix com el producte 

∙ ∙      (1.5) 

On: 

S és el coeficient d’amplificació del terreny 

ρ és el coeficient adimensional de risc obtingut com el producte de dos 
factors: ∙  

γI és el factor d’importància en funció de la importància del pont. 

γII és el factor modificador per considerar un període de retorn diferent de 
500 anys. 
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Per a determinar la importància del pont, la NCSP especifica que s’han de 
seguir els criteris de classificació de la IAP. Segons aquesta instrucció, els 
ponts poden ser d’importància moderada, normal o especial, i determina 
els valors dels coeficients γI que venen definits en la següent taula: 

Taula 1.7. Coeficient γI segons la importància del pont. 

IMPORTÀNCIA DEL PONT COEFICIENT DE NIVELL DE DANY γI 

Moderada 0.0 

Normal 1.0 

Especial 1.3 

Seguint els criteris de la IAP, la passarel·la es considera d’importància 
moderada, així que γI =0. 

Substituint aquest valor a (5) obtenim que ac=0, i per tant no és necessari 
considerar les accions sísmiques per al càlcul de la passarel·la. 

A l’apèndix A d’aquest document es detallen les càrregues aplicades a cadascuna 
de les barres. 

1.4. Valors representatius de les accions 
El valor representatiu d'una acció és el valor de la mateixa utilitzat per a la 
verificació dels estats límits. Una mateixa acció pot tenir un únic o diversos 
valors representatius en funció del tipus d'acció. 

1.4.1. Accions permanents (G) 

Per a les accions permanents es considerarà un únic valor representatiu, 
coincident amb el valor característic GK. 

1.4.2. Accions permanents de valor no constant (G*) 

Per a les accions permanents de valor no constant es considerarà un únic valor 
representatiu, coincident amb el valor característic. 

1.4.3. Accions variables (Q) 

Es consideren quatre valors representatius per a les accions variables: 

Valor característic, Qk que es considerarà quan actuï aïlladament. 

Valor de combinació, Ψ0 Qk que té en compte la menor probabilitat de 
coincidència dels valors característics de 
diverses accions concomitants. 

Valor freqüent, Ψ1 Qk estimat perquè no sigui sobrepassat en 
més d'un 5% del temps al llarg de la vida 
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Segons l’IAP, s’han d’estudiar les situacions persistents o transitòries, i les 
situacions accidentals. 

Es distingiran dos tipus de situacions accidentals: 

 Les provocades per xocs de vehicles, locomotores, vaixells, etc., contra els 
diferents elements del pont. 

 Les provocades per l'acció sísmica. 

Tal i com hem determinat anteriorment, no s’han de considerar les accions 
sísmiques en aquet projecte, ni tampoc es poden produir xocs de cap tipus de 
vehicle automatitzat contra l’estructura de la passarel·la. Per tant, només 
s’estudiaran les situacions persistents o transitòries. 

SITUACIONS PERMANENTS O TRANSITÒRIES: 

Les combinacions d’accions es definiran d’acord amb la següent expressió: 

, ∙ , ∗, ∙ ,
∗

, ∙ , , ∙ , ∙ ,  

Gk,j = valor característic de cada acció permanent. 

G*
k,i = valor característic de cada acció permanent de valor no constant. 

Qk,1= valor característic de la acció variable dominant. 

ψo,i Qk,i = valors de combinació de les accions variables concomitants amb l’acció 
variable dominant. 

En general hauran de realitzar-se tantes hipòtesis o combinacions com sigui 
necessari, considerant en cadascuna d'elles una de les accions variables com a 
dominant i la resta com a concomitants. 

En el projecte de la passarel·la s’han estudiat les següents combinacions: 

 ELU1: 1.35 PP + 1.35 CM + 1.5 SCU + 1.5·0.6 CV + 1.5·0.6 IT 

 ELU2: 1.35 PP + 1.35 CM + 1.5 CV + 1.5·0.6 SCU + 1.5·0.6 IT 

 ELU3: 1.35 PP + 1.35 CM + 1.5 IT + 1.5·0.6 SCU + 1.5·0.6 CV 

On: 

PP= pes propi 

CM= càrregues mortes 

SCU= sobrecàrrega d’ús 

CV= càrrega de vent 

IT= increment de temperatura 

1.6.2. Estats límit de servei (ELS) 

Per a aquests estats es consideraran únicament les situacions persistents i 
transitòries, excloent-se les accidentals. Les combinacions de les diferents 
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accions considerades en aquestes situacions, es realitzaran d'acord amb el 
següent criteri: 

COMBINACIÓ CARACTERÍSTICA (POC PROBABLE): 

, ∙ , ∗, ∙ ,
∗

, ∙ , , ∙ , ∙ ,  

COMBINACIÓ FREQÜENT: 

, ∙ , ∗, ∙ ,
∗

, ∙ , ∙ , , ∙ , ∙ ,  

COMBINACIÓ QUASI PERMANENT: 

, ∙ , ∗, ∙ ,
∗

, ∙ , ∙ ,  

En el projecte de la passarel·la s’han estudiat les següents combinacions: 

 ELSC1: 1.0 PP + 1.0 CM + 1.0 SCU + 1.0·0.6 CV + 1.0·0.6 IT 

 ELSC2: 1.0 PP + 1.0 CM + 1.0 CV + 1.0·0.6 SCU + 1.0·0.6 IT 

 ELSC3: 1.0 PP + 1.0 CM + 1.0 IT + 1.0·0.6 SCU + 1.0·0.6 CV 

 ELSF1: 1.0 PP + 1.0 CM + 1.0·0.5 SCU + 1.0·0.2 CV + 1.0·0.2 IT 

 ELSF2: 1.0 PP + 1.0 CM + 1.0·0.5 CV + 1.0·0.2 SCU + 1.0·0.2 IT 

 ELSF3: 1.0 PP + 1.0 CM + 1.0·0.5 IT + 1.0·0.2 SCU + 1.0·0.2 CV 

 ELSQ1: 1.0 PP + 1.0 CM + 1.0·0.2 IT + 1.0·0.2 SCU + 1.0·0.2 CV 

On: 

PP= pes propi 

CM= càrregues mortes 

SCU= sobrecàrrega d’ús 

CV= càrrega de vent 

IT= increment de temperatura 

1.7. Programes informàtics utilitzats 
 SAP2000 v14 per al càlcul d’esforços i deformacions de l’estructura, així 

com per l’anàlisi modal. 
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 Microsoft Excel 2010 per a la realització de fulles de càlcul per a les 
comprovacions de l’estructura. 
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CAPÍTOL 2: 

CÀLCUL DE 

L’ESTRUCTURA 

Per al càlcul estructural de la passarel·la s’han tingut en compte les prescripcions 
del CTE (Codi tècnic de l’edificació), de l’EAE (Instrucció d’acer estructural, 2010) 
i de la RPM, (Recomanacions per al projecte de ponts metàl·lics per a carretera, 
1995). 

El procés de càlcul exigeix establir un model estructural que reprodueixi, amb la 
precisió necessària, el comportament de l’estructura. 

Per a cada situació de càlcul s’han dut a terme les comprovacions corresponents 
als estats límit de servei i als estats límit últims. 

2.1. Grups de barres i característiques 
geomètriques 

A l’estructura s’utilitzen perfils de diferents seccions: 

 CHS (secció circular buida) de 244.5 x 6 mm per a l’arc. 

 RHS de tub quadrat de 200 x 6 mm per a les bigues longitudinals. 

 RHS de tub rectangular de 200 x 100 x 6 mm per a les bigues transversals 

 CHS de 100 x 4 mm per als perfils de les traves. 

 CHS de 50 x 2 mm per als tirants. 
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2.2. Estats límit de servei (ELS) 
Les estructures metàl·liques han de ser projectades, construïdes i mantingudes 
de manera que es garanteixi el compliment de tots els requisits en Estats Límit 
de Servei. 

Els ELS seran aquells tals que, si se sobrepassen, l'estructura deixarà de complir 
els  objectius pel qual va ser projectada, ja sigui per raons funcionals, de 
durabilitat o estètiques, sense que això suposi el col·lapse de la mateixa. 

S'han considerat els següents: 

2.2.1. Estats límit de deformació 

El control de deformacions (fletxes i curvatures) en ponts i passarel·les ha de 
garantir l'adequada aparença i funcionalitat de l'obra, evitant: 

 Efectes dinàmics amplificats, o no desitjats, deguts a impactes del tràfic 
circulant. 

 Danys en el revestiment de la calçada de ponts carreters, o en el balastre i 
sistemes de via de ponts ferroviaris. 

 Alteracions en el correcte funcionament del sistema de drenatge. 

 Impressions visuals no adequades de la geometria final de l'estructura. 

 Sensacions que afectin al confort dels usuaris. 

 Alteracions en les condicions finals de la rasant (planta, alçat, peralts) 
respecte de les alineacions de projecte. 

 Afeccions al funcionament i durabilitat de juntes, suports, baranes, 
instal·lacions, etc., molt sensibles a o canvis bruscs de pendent en la 
deformada. 

En passarel·les per vianants, la fletxa deguda a l'actuació de les sobrecàrregues 
a la combinació freqüent, establertes per la IAP, no superarà el valor L/1200, 
sent L la llum de l'obertura. 

COMPROVACIONS 

En el nostre cas L=18 m per tant la fletxa no superarà els 0.015 m. 

fadm = L/1200 = 18 m / 1200 m  = 0.015 m.      

Les comprovacions s’ han realitzat per a la totalitat de les barres de l’estructura, 
però en aquest apartat només es detalla el valor més desfavorable que s’ha 
obtingut per a la combinació freqüent ELSF1. La resta de valors obtinguts es 
detallen a l’apèndix B d’aquest document. 

Recordem que, tal i com s’ha detallat l’apartat 1.6.2,  

 ELSF1: 1.0 PP + 1.0 CM + 1.0·0.5 SCU + 1.0·0.2 CV + 1.0·0.2 IT 

El valor més desfavorable dels desplaçaments verticals per a aquesta 
combinació, obtingut amb el programa SAP2000 v14 és el següent: 
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COMPROVACIONS 

Aquest estat límit és el que ha determinat les dimensions essencials dels perfils 
de l’estructura, ja que perfils de menors dimensions, els quals complien amb les 
altres comprovacions dels estats límits, donaven lloc a freqüències pròpies dins 
dels rangs que poden donar problemes de ressonància. 

S’ha realitzat una anàlisi modal de l’estructura mitjançant el programa SAP2000 
v14. Els resultats obtinguts es mostren a la següent taula: 

Taula 2.3. Valors de freqüències pròpies i períodes obtinguts amb el 
programa SAP2000 v14 

OutputCase StepType StepNum Period Frequency CircFreq Eigenvalue 

   Sec Cyc/sec rad/sec rad2/sec2 

MODAL Mode 1 0,196925 5,0781 31,907 1018 

MODAL Mode 2 0,189305 5,2825 33,191 1101,6 

MODAL Mode 3 0,155131 6,4462 40,502 1640,4 

MODAL Mode 4 0,11285 8,8613 55,677 3100 

MODAL Mode 5 0,084638 11,815 74,236 5510,9 

MODAL Mode 6 0,075391 13,264 83,342 6945,8 

MODAL Mode 7 0,057847 17,287 108,62 11798 

MODAL Mode 8 0,05486 18,228 114,53 13117 

MODAL Mode 9 0,046353 21,574 135,55 18374 

MODAL Mode 10 0,045577 21,941 137,86 19005 

MODAL Mode 11 0,043431 23,025 144,67 20930 

MODAL Mode 12 0,042222 23,684 148,81 22145 

 

Tal i com podem observar en els resultats obtinguts amb el programa informàtic, 
els valors de les freqüències pròpies es troben fora dels rangs que, segons l’EAE, 
poden donar problemes de ressonància. 

A més a més, la freqüència principal supera els 5 Hz, seguint així la recomanació 
de la normativa, que indica que no sol haver-hi problemes vibratoris en 
passarel·les la freqüència principal de les quals supera els 5 Hz. 

Per tant es compleixen les condicions esmentades a l’EAE, i no cal realitzar cap 
més anàlisi dinàmica. 

A continuació es mostren unes figures que representen gràficament els vuit 
primers modes de vibració obtinguts amb el programa informàtic. 
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2.3. Estats límit últims (ELU) 
Els ELU seran aquells tals que, si se sobrepassen, es produirà l'esgotament o 
col·lapse de l'estructura o d'una part d'ella. S'han considerat els següents: 

2.3.1. Estat límit de resistència de les seccions 

La comprovació de la resistència de les seccions s’ha realitzat per a totes les 
barres de l’estructura, però en aquest apartat només es detallen els valors 
obtinguts per a les barres més desfavorables de cada grup. La totalitat de valors 
obtinguts es detallen a l’apèndix C d’aquest document. 

Les comprovacions s’han dut a terme per a les tres combinacions d’accions que 
s’han descrit en l’apartat 1.6.1 d’aquest document. 

Per a la comprovació de les seccions s’han utilitzat criteris basats en les 
distribucions elàstiques de tensions. 

Segons aquest criteri, a cap punt de les seccions, les tensions de càlcul 
combinades conforme el criteri de plastificació de Von Mises han de superar la 
resistència de càlcul. 

     (2.1) 

On: 

σcomb és la tensió combinada de Von Mises i s’obté: 

√ 3     (2.2) 

fyd és la resistència de càlcul del material: 

275	
1.1

250	  

γMO és el coeficient parcial de seguretat de l’acer per a les comprovacions dels 
ELU. 

Per calcular les tensions utilitzarem la fórmula de Navier: 

  (2.3) 

  (2.4) 

On: 

A és l’àrea de la secció transversal 

Wy, Wz són els mòduls resistents. 
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Wt és el mòdul resistent a la torsió. 

Ay, Az són les àrees a tallant. 

Els valors per a cadascuna de les seccions s’han detallat a l’apartat 2.1 d’aquest 
document. 

COMPROVACIONS 

Els valors dels esforços a les barres de l’estructura s’han calculat mitjançant el 
programa SAP2000 v14. Els valors obtinguts per a la barra més desfavorable de 
cada grup són els següents: 

Taula 2.4. Valors dels esforços obtinguts amb el programa SAP2000 
v14 

 

A continuació es presenten un conjunt de gràfics on es representen els 
diagrames dels esforços per a la ELU1. 

Perfil Combinació 
Nx 

(kN) 

Ty 

(kN) 

Tz 

(kN) 

Mx 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Mz 

(kN·m) 

CHS 
244,5x6 

ELU1 -170,0 1,494 -0,446 0,106 -1,836 3,188 

ELU2 -120,2 1,168 -0,710 0,295 -2,220 2,401 

ELU3 -117,7 1,021 -0,400 0,151 -1,528 2,226 

RHS 
200x6 

ELU1 133,0 -3,431 -0,777 -0,075 0,576 2,629 

ELU2 97,46 -2,319 -0,968 -0,127 0,837 1,824 

ELU3 93,16 -2,284 -0,668 -0,076 0,535 1,782 

RHS 
200x100x6 

ELU1 -2,586 -1,062 0,579 0,002 0,121 4,011 

ELU2 -1,845 -0,650 0,965 0,004 0,202 2,642 

ELU3 -1,767 -0,679 0,579 0,002 0,121 2,635 

CHS 
100x4 

ELU1 -1,696 -0,558 0,558 -0,009 0,491 -0,333 

ELU2 -1,641 -0,863 0,930 -0,016 0,773 -0,590 

ELU3 -1,381 -0,558 0,558 -0,009 0,477 -0,349 

CHS 
50x2 

ELU1 18,28 0 0 0 0 0,011 

ELU2 12,33 0 0 0 0 0,011 

ELU3 12,27 0 0 0 0 0,011 
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Substituint els valors dels esforços obtinguts a (2.2), (2.3) i (2.4), obtenim els 
valors de σ, τ,	i σcomb. 

Taula 2.5. Valors calculats de σ, τ,	i σcomb i factor de seguretat. 

 

Tal i com podem comprovar a la taula anterior, en tots els casos es compleix que 
.  

Podem observar que el valor de la tensió combinada de Von Mises dista bastant 
del valor de la resistència de càlcul de l’acer. Tal i com s’ha explicat a l’apartat 
2.2.2 d’aquest document, aquest fet és degut a que s’han hagut d’augmentar les 
dimensions de les seccions dels perfils, per tal de complir les exigències de l’estat 
límit de vibracions. 

A continuació es mostra un esquema on s’indica la localització de la barra més 
desfavorable de cada grup per a la combinació més desfavorable. 

 

 

Perfil Combinació σ (MPa) τ(MPa) σcomb(MPa) 
Factor de 
seguretat 

CHS 

244,5x6 

ELU1 56,96 0,687 56,98 4.4 

ELU2 44,35 0,683 44,37 5.6 

ELU3 40,49 0,510 40,50 6.2 

RHS 

200x6 

ELU1 40,50 1,875 40,63 6.2 

ELU2 30,78 1,474 30,88 8.1 

ELU3 28,62 1,318 28,71 8.7 

RHS 

200x100x6 

ELU1 36,37 1,020 36,41 6.9 

ELU2 24,72 1,204 24,81 10.1 

ELU3 24,16 0,850 24,21 10.3 

CHS 

100x4 

ELU1 31,05 1,470 31,16 8.1 

ELU2 50,41 2,364 50,58 4.9 

ELU3 30,89 1,470 30,99 8.1 

CHS 

50x2 

ELU1 63,86 0 63,86 3.9 

ELU2 44,13 0 44,13 5.7 

ELU3 43,93 0 43,93 5.7 
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CAPÍTOL 3: 

CÀLCUL DE LA 

FONAMENTACIÓ 

Per al predimensionament i el càlcul de la fonamentació s’han tingut en compte 
les prescripcions del CTE (Codi Tècnic de l’Edificació) i del EHE (Instrucció de 
Formigó Estructural). 

3.1. Dimensions geomètriques i tipus de 
fonamentació 

La fonamentació té la missió de transmetre els esforços existents de l'estructura 
al terreny. 

Les dades utilitzades del terreny són: 

σadm (tensió admissible): 160 kN/m2. 

kb (coeficient de balast): 0,05 MPa / mm  

La fonamentació escollida per a aquesta estructura són sabates aïllades. 
Depenent de la relació vol / cantell, poden ser de formigó en massa, rígides de 
formigó armat, o flexibles de formigó armat. 

A continuació, anem a determinar les dimensions de les sabates, i el tipus de 
sabata aïllada. Realitzarem el predimensionament utilitzant les dades més 
desfavorables, i es realitzaran les mateixes sabates per als quatre recolzaments, 
ja que es tracta d'una estructura de poca envergadura. 

A l'hora d'escollir les dimensions, cal respectar: 

 h (alçada total de la sabata) ≥ 30 cm. 

 h0 (alçada de la sabata de la zona sense angle) ≥ h / 3. 
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 β (angle de la sabata) ≤ 30º. 

 a, b (amplada i llargada de la sabata) ≥ 1 m. 

 a0, b0 (amplada i llargada de la placa del recolzament) ≥ 25 cm. 

PREDIMENSIONAMENT DE L’ÀREA: 

Els valors característics de les accions transmeses per l’estructura són: 

Nk=115.539 kN 

Mk=0 kN·m 

Tk=20.445 kN 

Els valors de càlcul són el resultat de multiplicar aquests valors pel corresponent 
coeficient de seguretat: 

∙ 115539 ∙ 1,6 184862.4	  

∙ 0 ∙ 1,6 0	 ∙  

∙ 20445 ∙ 1,6 32712	  

Podem fer una estimació de les mesures geomètriques de la sabata, per això, 
necessitarem prèviament una estimació aproximada del pes de la mateixa; 
aquest s'estima com una fracció del pes. 

 ~ 1
14 0,02

100
 (3.1) 

Substituint a (3.1) obtenim: 

0,108 

Per calcular les dimensions de la sabata, 

  (3.2) 

 
1

 (3.3) 

Substituint a (3.2) i (3.3) obtenim que : 

amin=1.13 m 

Per tant adoptem com a dimensions de la sabata a=b=1.20 m. 

 



 Passarel·la per a vianants sobre el riu Ritort a Camprodon 

 - 39 - 

Comprovem el cantell útil de la sabata: 

 à 24 ,
1.1

370
 (3.4) 

On: 

 
∙

185
1.2 ∙ 1.2

128.5  (3.5) 

 
2

1.2 0.4
2

0.4 (3.6) 

Substituint aquests valors a (3.4) tenim, 

 à 24 ,
1.1 ∙ 128.5
128.5 370

0.4  

 à 24 , 12   

Per tant el cantell útil, d, de la sabata serà com a mínim de 24 cm.  

Suposant un recobriment de 6 cm, tenim que el cantell mínim de la sabata haurà 
de tenir el següent valor: 

h=24 cm +6 cm=30 cm. 

Adoptarem un cantell de h=40 cm per tal de deixar una alçada suficient per als 
perns de fixació dels suports de l’estructura. 

Segons els valors adoptats, les dimensions de la sabata són: 

a=1.2 m 

b=1.2 m 

h=0.4 m 

 

Un cop calculades les dimensions de la sabata, ja podem determinar de quin 
tipus serà: 

 v/h<1 → Sabata de formigó en massa (ZHM) 

 1≤v/h≤2 → Sabata rígida de formigó armat (ZR) 

 2<v/h → Sabata flexible de formigó armat (ZF) 

 

En el nostre cas, 

0,4
0,4

1 → 	 í 	 	 ó	  
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3.2. Estabilitat de la fonamentació 

3.2.1. Accions en el pla de fonamentació 

 Axil en el pla de fonamentació (N1) 

El pes de la sabata és: 

∙ ∙ ∙ 1.2 ∙ 1.2 ∙ 0.4 ∙ 25 14.4	  

Aleshores l’axil en el pla de fonamentació val: 

115.5 14.4 129.9	  

 Moment en el pla de fonamentació (M1) 

El moment en el pla de fonamentació val: 

∙ 0 20.5 ∙ 0.4 8.2	 ∙  

3.2.2. Estabilitat vers l’esfondrament 

Calculem l’excentricitat: 

8.2
129.9

0.063	  

Segons la EHE 08 s’ha de valorar: 

6
→ 0.063	 0.25	 → 	 	 ó 

Com que la condició s’acompleix, la distribució de tensions es pot considerar 
trapezoïdal, sent la tensió màxima al cantell de la sabata: 

∙
∙ 1

6 ∙ 129.9
1.2 ∙ 1.2

∙ 1
6 ∙ 0.063
1.2

118.62	 /  

La verificació de l’estabilitat a l’esfondrament requereix que es compleixi la 
següent condició: 

à 1.25  

118.62	 / 200	 / → 	 	 ó 

Per tant la fonamentació és estable vers l’esfondrament. 

3.2.3. Estabilitat vers el bolcament 

La condició que s’ha de complir: 

1.5 
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On: 

	
	

∙ 2 9.5 1.5 

Per tant la fonamentació és estable vers el bolcament. 

3.2.4. Estabilitat vers el lliscament 

La condició que s’ha de complir: 

1.5 
On: 

	
	

∙ 129.9 ∙ 2
3 30°

20.5
2.3 1.5 

ρd és l’angle de fregament sabata-terreny, i s’aproxima per 2/3 de l’angle de 
fregament intern del terreny. 

Per tant la fonamentació és estable vers el lliscament. 

3.3. Càlcul de l’armadura de tracció 
Després dels càlculs de l’estabilitat de la fonamentació ara comprovarem la seva 
resistència segons la EHE-08. 

3.3.1. Resistència de càlcul dels materials 

 ACER 

Resistència característica de l’acer: fyk=400 N/mm2. 

Coeficient parcial de seguretat de l’acer per als estats límit últims γs=1.15. 

Resistència de càlcul de l’acer, fyd: 

400	
1.15

347.83	  

 FORMIGÓ 

Resistència característica del formigó: fck=25 N/mm2. 

Coeficient parcial de seguretat del formigó per als estats límit últims 
γc=1.5. 

Resistència de càlcul del formigó, fcd: 

25	
1.5

16.66	  
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3.3.2. Càlcul de la distribució de tensions sota el terreny 

Seguint el model de sabata rígida, es pot menysprear el pes de la sabata i de les 
terres sobre aquesta, sent el model a emprar el de Bieles i tirants (segons EHE-
08 art.54.4.1.1). 

Per al càlcul de tensions sota el terreny s’ha de prendre el valor de càlcul de les 
sol·licitacions a la base del pilar, menyspreant el pes de la sabata i de les terres 
a sobre d’aquesta. És condició imprescindible que la distribució de tensions sota 
el terreny sigui uniforme o trapezoïdal. 

Primer calculem l’excentricitat: 

0
185

0	  

Segons la EHE 08 s’ha de valorar: 

6
→ 0	 0.25	 → 	 	 ó 

Com que es compleix la condició es pot aplicar el mètode de bieles i tirants. 

El valor de les tensions sota el terreny són: 

∙
∙ 1

6 ∙ 185
1.2 ∙ 1.2

∙ 1
0
1.2

128.5	 /  

3.3.3. Càlcul de l’àrea de l’armadura 

 A ∙ f
N

2 ∙ 0.85 ∙ d
∙
a
4
1 4η

a
4

1 3η  (3.4) 

On: 

As és l’àrea de l’armadura passiva. 

η = e/a = 0. 

fyd és la resistència de càlcul de l’acer. 

d és el cantell útil de la sabata  

Substituint a (3.x) obtenim: 

A ∙ f
185

2 ∙ 0.85 ∙ 0.34
∙
1.2
4

1 0
0.4
4

1 0 64.01	  

3.3.4. Quantia mecànica mínima 

Segons la EHE (art.42), la quantia mínima a tracció ha de tenir un valor mínim 
de: 



 

 

En e

3.3

A la
geom

 

Sego
secc

3.3

 

 

 

el nostre c

3.5. Qua

a següent
mètriques 

Taula

ons la tau
ció del form

3.6. Arm

Armadu

Armadu

Armadu

as ∙

antia geom

t taula ex
 mínimes.

a 3.1. Qua

ula anterio
migó. 

1

madura ne

ura necess

∙

ura necess

∙

ura necess

1

∙

333.2	k

mètrica m

xtreta de 
 

anties geom
a la s

or, la qua

2
1000

∙ 1.2

ecessària 

sària per c

64.01
347.83

sària per q

333.2 ∙
347.83	

sària per q

2
1000

∙ 1.2

Passar

- 43 - 

0.25

kN 

mínima 

la EHE s

mètriques m
secció total 

antia geom

∙ 0.4 0.9

 

càlcul: 

∙ 10
/

quantia me

∙ 10
/

quantia ge

∙ 0.4 0.9

rel·la per a vi

5
∙
6

∙

s’indiquen 

mínimes, en
 del formigó

mètrica m

96 ∙ 10 	

184	

ecànica mí

957.9	

omètrica: 

96 ∙ 10 	

anants sobre 

 

 els valor

n tant per m
ó 

ínima és 

9.6	

1.84	

ínima: 

9.58

 

9.6	

el riu Ritort a

rs de les

mil, referide

el 2 per 

 

 

8	  

 

a Camprodon

 quanties

es 

mil de la

s 

a 



Ariad

 

Pren

L’arm

L’àre

Núm

As, re

3.3

A pa
amb

A la
sego

 

El re

En a
12 m

3.3

La s
EHE

 

 

 

 

dna Barlet Ros

nem la res

mat es far

ea d’una b

mero de ba

eal=10.17 c

3.7. Rec

artir de la 
biental en 

 següent 
ons el tipu

Ta

ecobrimen

aquest cas
mm, queda

3.8. Dist

separació h
-08 i que 

s 

tricció ma

rà amb rod

barra és: 1

arres: 6 ba

cm2 

obriment

 taula 8.2
relació am

taula, ext
s d’exposi

aula 3.2. 

t mínim h

s el cantel
a un recob

tància ent

horitzonta
es mostre

jor, per ta

dons de ø 

1.695 cm2 

arres 

ts 

.2 de la E
mb la corro

treta de la
ició. 

 Recobrime

a de ser d

ll útil és d
briment no

tre rodon

l entre ba
en a la seg

- 44 - 

ant  

9.6

 = 12 mm 

 

EHE-08 s’h
osió de les

a EHE, es

ents mínims

de 25 mm.

de 340 mm
ominal de 

s 

arres ha de
güent taula

6	  

 

ha determi
s armadure

s determin

s segons la 

. 

m, si es co
54 mm. 

e complir 
a: 

inat que la
es és del t

nen els re

 classe d’ex

ol·loquen 

les limitac

a classe d
tipus IIa. 

ecobriment

xposició. 

barres de

cions extr

d’exposició

ts mínims

e diàmetre

etes de la

ó 

s 

e 

a 



 Passarel·la per a vianants sobre el riu Ritort a Camprodon 

 - 45 - 

Taula 3.3. Recobriments mínims segons la classe d’exposició. 

Separació 
horitzontal: 

Sh=25.7 cm 

CONDICIONS VERIFICACIÓ 

≥2 cm Compleix 

> Ø =1.2 cm Compleix 

0.8·Ø=0.96 cm Compleix 

<30 cm Compleix 

Deixant un recobriment lateral de les barres de r=7 cm, la separació horitzontal 
entre les mateixes és: 

2 ∙ ∙
1

1200 2 ∙ 70 6 ∙ 12
6 1

198	 19.8	  

3.3.9. Ancoratge de l’armadura a tracció 

L’armadura es disposa en tota la longitud de la sabata i s’ancorarà segons els 
criteris establerts a la EHE-08. Escollim com a criteri ancorar amb la patilla 
sabent que la longitud de la mateixa serà com a mínim 5 Ø=6 cm. 

Primer determinarem la longitud real d’ancoratge: 

2
120
2

7 53	  

Segons la EHE-08 la longitud bàsica d’ancoratge ha de complir la següent 
relació: 

 l m ∙ ϕ
f

20
∙ ϕ (3.5) 

On: 

Ø és el diàmetre de les barres de l’armadura de la sabata en cm. 

m és un coeficient numèric amb els valors indicats a la següent taula extreta de 
la EHE. 

Taula 3.4. Valors del coeficient m. 

Resistència 
característica del 
formigó (N/mm2) 

m 

B400 S B 500 S 

25 12 15 
30 10 13 
35 9 12 
40 8 11 
45 7 10 
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Substituint a (5.5) obtenim: 

∙ 12 ∙ 1.2 17.28	  

20
∙

400
20

∙ 1.2 24	  

Com que lbl<la, l’ancoratge de l’armadura és suficient, i no fa falta calcular lb,neta 
ja que sempre serà menor. 
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APÈNDIX A - CÀRREGUES APLICADES 

 





 - 49 - 

Taula A.1. Assignació de càrregues distribuïdes. 

Element  Tipus  Direcció  AbsDistA  AbsDistB  FOverLA  FOverLB 

m  m  KN/m  KN/m 

1  PAVIMENT  Gravetat  0  18  0,13  0,13 

1  SCARREGAUS  Gravetat  0  18  1,52  1,52 

1  VENT  Y  0  18  0,35  0,35 

2  PAVIMENT  Gravetat  0  18  0,13  0,13 

2  SCARREGAUS  Gravetat  0  18  1,52  1,52 

3  PAVIMENT  Gravetat  0  2,5  0,13  0,13 

3  SCARREGAUS  Gravetat  0  2,5  1,52  1,52 

4  PAVIMENT  Gravetat  0  2,5  0,25  0,25 

4  SCARREGAUS  Gravetat  0  2,5  3,04  3,04 

5  PAVIMENT  Gravetat  0  2,5  0,25  0,25 

5  SCARREGAUS  Gravetat  0  2,5  3,04  3,04 

6  PAVIMENT  Gravetat  0  2,5  0,25  0,25 

6  SCARREGAUS  Gravetat  0  2,5  3,04  3,04 

7  PAVIMENT  Gravetat  0  2,5  0,25  0,25 

7  SCARREGAUS  Gravetat  0  2,5  3,04  3,04 

8  PAVIMENT  Gravetat  0  2,5  0,25  0,25 

8  SCARREGAUS  Gravetat  0  2,5  3,04  3,04 

9  PAVIMENT  Gravetat  0  2,5  0,25  0,25 

9  SCARREGAUS  Gravetat  0  2,5  3,04  3,04 

10  PAVIMENT  Gravetat  0  2,5  0,25  0,25 

10  SCARREGAUS  Gravetat  0  2,5  3,04  3,04 

11  PAVIMENT  Gravetat  0  2,5  0,25  0,25 

11  SCARREGAUS  Gravetat  0  2,5  3,04  3,04 

12  PAVIMENT  Gravetat  0  2,5  0,25  0,25 

12  SCARREGAUS  Gravetat  0  2,5  3,04  3,04 

13  PAVIMENT  Gravetat  0  2,5  0,25  0,25 

13  SCARREGAUS  Gravetat  0  2,5  3,04  3,04 

14  PAVIMENT  Gravetat  0  2,5  0,25  0,25 

14  SCARREGAUS  Gravetat  0  2,5  3,04  3,04 

15  PAVIMENT  Gravetat  0  2,5  0,25  0,25 

15  SCARREGAUS  Gravetat  0  2,5  3,04  3,04 

16  PAVIMENT  Gravetat  0  2,5  0,25  0,25 

16  SCARREGAUS  Gravetat  0  2,5  3,04  3,04 

17  PAVIMENT  Gravetat  0  2,5  0,25  0,25 

17  SCARREGAUS  Gravetat  0  2,5  3,04  3,04 

18  PAVIMENT  Gravetat  0  2,5  0,25  0,25 

18  SCARREGAUS  Gravetat  0  2,5  3,04  3,04 

19  PAVIMENT  Gravetat  0  2,5  0,25  0,25 

19  SCARREGAUS  Gravetat  0  2,5  3,04  3,04 

20  PAVIMENT  Gravetat  0  2,5  0,25  0,25 

20  SCARREGAUS  Gravetat  0  2,5  3,04  3,04 

21  PAVIMENT  Gravetat  0  2,5  0,25  0,25 

21  SCARREGAUS  Gravetat  0  2,5  3,04  3,04 
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22  PAVIMENT  Gravetat  0  2,5  0,25  0,25 

22  SCARREGAUS  Gravetat  0  2,5  3,04  3,04 

23  PAVIMENT  Gravetat  0  2,5  0,25  0,25 

23  SCARREGAUS  Gravetat  0  2,5  3,04  3,04 

24  PAVIMENT  Gravetat  0  2,5  0,25  0,25 

24  SCARREGAUS  Gravetat  0  2,5  3,04  3,04 

25  PAVIMENT  Gravetat  0  2,5  0,25  0,25 

25  SCARREGAUS  Gravetat  0  2,5  3,04  3,04 

26  PAVIMENT  Gravetat  0  2,5  0,25  0,25 

26  SCARREGAUS  Gravetat  0  2,5  3,04  3,04 

27  PAVIMENT  Gravetat  0  2,5  0,13  0,13 

27  SCARREGAUS  Gravetat  0  2,5  1,52  1,52 

30  VENT  Y  0  0,99155  0,21  0,21 

31  VENT  Y  0  0,95561  0,21  0,21 

32  VENT  Y  0  0,92173  0,21  0,21 

33  VENT  Y  0  0,89013  0,21  0,21 

34  VENT  Y  0  0,86106  0,21  0,21 

35  VENT  Y  0  0,8348  0,21  0,21 

36  VENT  Y  0  0,81162  0,21  0,22 

37  VENT  Y  0  0,79178  0,22  0,22 

38  VENT  Y  0  0,77554  0,22  0,22 

39  VENT  Y  0  0,76314  0,22  0,22 

40  VENT  Y  0  0,75476  0,22  0,22 

41  VENT  Y  0  0,75053  0,22  0,22 

42  VENT  Y  0  0,75053  0,22  0,22 

43  VENT  Y  0  0,75476  0,22  0,22 

44  VENT  Y  0  0,76314  0,22  0,22 

45  VENT  Y  0  0,77554  0,22  0,22 

46  VENT  Y  0  0,79178  0,22  0,22 

47  VENT  Y  0  0,81162  0,22  0,21 

48  VENT  Y  0  0,8348  0,21  0,21 

49  VENT  Y  0  0,86106  0,21  0,21 

50  VENT  Y  0  0,89013  0,21  0,21 

51  VENT  Y  0  0,92173  0,21  0,21 

52  VENT  Y  0  0,95561  0,21  0,21 

53  VENT  Y  0  0,99155  0,21  0,21 

 

Taula A.2. Assignació de càrregues puntuals. 

Element  Tipus  Direcció  AbsDist  Força 

m  KN 

3  BARANA  Gravetat  2,3  0,056 

4  BARANA  Gravetat  0,2  0,113 

4  BARANA  Gravetat  2,3  0,113 

5  BARANA  Gravetat  0,2  0,113 

5  BARANA  Gravetat  2,3  0,113 

6  BARANA  Gravetat  0,2  0,113 
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6  BARANA  Gravetat  2,3  0,113 

7  BARANA  Gravetat  0,2  0,113 

7  BARANA  Gravetat  2,3  0,113 

8  BARANA  Gravetat  0,2  0,113 

8  BARANA  Gravetat  2,3  0,113 

9  BARANA  Gravetat  0,2  0,113 

9  BARANA  Gravetat  2,3  0,113 

10  BARANA  Gravetat  0,2  0,113 

10  BARANA  Gravetat  2,3  0,113 

11  BARANA  Gravetat  0,2  0,113 

11  BARANA  Gravetat  2,3  0,113 

12  BARANA  Gravetat  0,2  0,113 

12  BARANA  Gravetat  2,3  0,113 

13  BARANA  Gravetat  0,2  0,113 

13  BARANA  Gravetat  2,3  0,113 

14  BARANA  Gravetat  0,2  0,113 

14  BARANA  Gravetat  2,3  0,113 

15  BARANA  Gravetat  0,2  0,113 

15  BARANA  Gravetat  2,3  0,113 

16  BARANA  Gravetat  0,2  0,113 

16  BARANA  Gravetat  2,3  0,113 

17  BARANA  Gravetat  0,2  0,113 

17  BARANA  Gravetat  2,3  0,113 

18  BARANA  Gravetat  0,2  0,113 

18  BARANA  Gravetat  2,3  0,113 

19  BARANA  Gravetat  0,2  0,113 

19  BARANA  Gravetat  2,3  0,113 

20  BARANA  Gravetat  0,2  0,113 

20  BARANA  Gravetat  2,3  0,113 

21  BARANA  Gravetat  0,2  0,113 

21  BARANA  Gravetat  2,3  0,113 

22  BARANA  Gravetat  0,2  0,113 

22  BARANA  Gravetat  2,3  0,113 

23  BARANA  Gravetat  0,2  0,113 

23  BARANA  Gravetat  2,3  0,113 

24  BARANA  Gravetat  0,2  0,113 

24  BARANA  Gravetat  2,3  0,113 

25  BARANA  Gravetat  0,2  0,113 

25  BARANA  Gravetat  2,3  0,113 

26  BARANA  Gravetat  0,2  0,113 

26  BARANA  Gravetat  2,3  0,113 

27  BARANA  Gravetat  2,3  0,056 
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Taula B.1. Valors dels desplaçaments per a la ELSF1. 

Nus  Combinació  U1  U2  U3  R1  R2  R3 

m  m  m  Radians  Radians  Radians 

1  ELS1_FREQ  0  0 0 ‐0,000215 0,000449  0,000085

2  ELS1_FREQ  0,000958  0 0 ‐0,000216 ‐0,000442  ‐0,000088

3  ELS1_FREQ  0  0 0 0,000203 0,000396  0,000097

4  ELS1_FREQ  0,001  0 0 0,000202 ‐0,000403  ‐0,0001

5  ELS1_FREQ  0,000041  0,000068 ‐0,000378 ‐0,000279 0,000533  0,000082

6  ELS1_FREQ  0,000041  0,000067 ‐0,000341 0,000302 0,00049  0,00008

7  ELS1_FREQ  0,000081  0,000129 ‐0,000779 ‐0,000304 0,000491  0,000074

8  ELS1_FREQ  0,000082  0,000128 ‐0,000714 0,000352 0,000458  0,000073

9  ELS1_FREQ  0,000121  0,000185 ‐0,001114 ‐0,000313 0,000448  0,000066

10  ELS1_FREQ  0,000123  0,000182 ‐0,001028 0,000377 0,000428  0,000066

11  ELS1_FREQ  0,000161  0,000234 ‐0,001451 ‐0,000316 0,000403  0,000059

12  ELS1_FREQ  0,000165  0,000233 ‐0,001355 0,00039 0,000394  0,00006

13  ELS1_FREQ  0,000202  0,000279 ‐0,001717 ‐0,000319 0,000353  0,000053

14  ELS1_FREQ  0,000206  0,000276 ‐0,001619 0,000395 0,000354  0,000053

15  ELS1_FREQ  0,000241  0,000317 ‐0,00198 ‐0,000321 0,000302  0,000046

16  ELS1_FREQ  0,000248  0,000316 ‐0,001886 0,000395 0,00031  0,000046

17  ELS1_FREQ  0,000281  0,000351 ‐0,00217 ‐0,000325 0,00025  0,000039

18  ELS1_FREQ  0,00029  0,000348 ‐0,002084 0,000393 0,000263  0,000039

19  ELS1_FREQ  0,000321  0,000378 ‐0,002355 ‐0,000329 0,000199  0,000031

20  ELS1_FREQ  0,000331  0,000377 ‐0,002279 0,000389 0,000213  0,000031

21  ELS1_FREQ  0,000361  0,000401 ‐0,002467 ‐0,000334 0,000148  0,000024

22  ELS1_FREQ  0,000373  0,000397 ‐0,002403 0,000386 0,000161  0,000024

23  ELS1_FREQ  0,000401  0,000415 ‐0,002576 ‐0,000337 0,000097  0,000016

24  ELS1_FREQ  0,000415  0,000414 ‐0,002522 0,000382 0,000109  0,000016

25  ELS1_FREQ  0,00044  0,000426 ‐0,002614 ‐0,00034 0,000048  0,000008089

26  ELS1_FREQ  0,000457  0,000423 ‐0,002566 0,000379 0,000055  0,000008089

27  ELS1_FREQ  0,00048  0,000429 ‐0,002648 ‐0,000342 ‐1,809E‐06  1,766E‐07

28  ELS1_FREQ  0,000499  0,000428 ‐0,002605 0,000378 0,000001809  1,766E‐07

29  ELS1_FREQ  0,000519  0,000427 ‐0,002611 ‐0,000342 ‐0,000051  ‐7,755E‐06

30  ELS1_FREQ  0,000541  0,000424 ‐0,002569 0,000377 ‐0,000052  ‐7,755E‐06

31  ELS1_FREQ  0,000559  0,000417 ‐0,002571 ‐0,000341 ‐0,000101  ‐0,000016

32  ELS1_FREQ  0,000583  0,000416 ‐0,002527 0,000378 ‐0,000105  ‐0,000016

33  ELS1_FREQ  0,000599  0,000403 ‐0,002459 ‐0,00034 ‐0,000151  ‐0,000023

34  ELS1_FREQ  0,000625  0,0004 ‐0,002411 0,000379 ‐0,000158  ‐0,000023

35  ELS1_FREQ  0,000638  0,000381 ‐0,002345 ‐0,000337 ‐0,000201  ‐0,000031

36  ELS1_FREQ  0,000667  0,00038 ‐0,00229 0,000382 ‐0,00021  ‐0,000031

37  ELS1_FREQ  0,000678  0,000355 ‐0,002158 ‐0,000334 ‐0,000252  ‐0,000039

38  ELS1_FREQ  0,000709  0,000351 ‐0,002096 0,000384 ‐0,000261  ‐0,000039

39  ELS1_FREQ  0,000718  0,000321 ‐0,001967 ‐0,000332 ‐0,000303  ‐0,000046

40  ELS1_FREQ  0,00075  0,00032 ‐0,001899 0,000385 ‐0,000309  ‐0,000046

41  ELS1_FREQ  0,000757  0,000283 ‐0,001704 ‐0,000329 ‐0,000353  ‐0,000053

42  ELS1_FREQ  0,000792  0,00028 ‐0,001632 0,000384 ‐0,000355  ‐0,000053

43  ELS1_FREQ  0,000797  0,000237 ‐0,001438 ‐0,000326 ‐0,000401  ‐0,000061
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44  ELS1_FREQ  0,000834  0,000236 ‐0,001368 0,00038 ‐0,000396  ‐0,000061

45  ELS1_FREQ  0,000837  0,000189 ‐0,001103 ‐0,000322 ‐0,000445  ‐0,000068

46  ELS1_FREQ  0,000876  0,000185 ‐0,00104 0,000369 ‐0,000431  ‐0,000068

47  ELS1_FREQ  0,000877  0,000132 ‐0,00077 ‐0,000311 ‐0,000486  ‐0,000076

48  ELS1_FREQ  0,000917  0,000131 ‐0,000722 0,000345 ‐0,000463  ‐0,000075

49  ELS1_FREQ  0,000917  0,00007 ‐0,000373 ‐0,000283 ‐0,000527  ‐0,000085

50  ELS1_FREQ  0,000958  0,000068 ‐0,000346 0,000299 ‐0,000496  ‐0,000083

51  ELS1_FREQ  0,000176  0,000182 ‐0,000351 ‐0,000173 0,000324  0,000082

52  ELS1_FREQ  0,000294  0,000315 ‐0,000635 ‐0,000127 0,000328  0,000052

53  ELS1_FREQ  0,000421  0,00039 ‐0,000941 ‐0,000084 0,000314  0,00003

54  ELS1_FREQ  0,000502  0,000438 ‐0,001186 ‐0,000051 0,000288  0,000024

55  ELS1_FREQ  0,000575  0,000469 ‐0,001438 ‐0,000032 0,000256  0,000042

56  ELS1_FREQ  0,000603  0,000522 ‐0,001624 ‐0,000024 0,000221  0,000065

57  ELS1_FREQ  0,000623  0,000569 ‐0,001813 ‐3,604E‐06 0,000184  0,000057

58  ELS1_FREQ  0,000612  0,000607 ‐0,001934 0,000011 0,000146  0,000044

59  ELS1_FREQ  0,000596  0,000627 ‐0,002057 0,000025 0,000108  0,000031

60  ELS1_FREQ  0,000562  0,000645 ‐0,002115 0,000031 0,000071  0,000023

61  ELS1_FREQ  0,000526  0,000651 ‐0,002176 0,000037 0,000035  0,000011

62  ELS1_FREQ  0,000484  0,000658 ‐0,002172 0,000036 ‐1,863E‐06  5,909E‐07

63  ELS1_FREQ  0,000442  0,000652 ‐0,002173 0,000035 ‐0,000038  ‐0,000011

64  ELS1_FREQ  0,000406  0,000647 ‐0,002109 0,000027 ‐0,000075  ‐0,000021

65  ELS1_FREQ  0,000372  0,000628 ‐0,002049 0,00002 ‐0,000112  ‐0,00003

66  ELS1_FREQ  0,000357  0,000609 ‐0,001923 4,935E‐06 ‐0,000149  ‐0,000042

67  ELS1_FREQ  0,000347  0,000571 ‐0,0018 ‐0,00001 ‐0,000186  ‐0,000056

68  ELS1_FREQ  0,000367  0,000524 ‐0,00161 ‐0,00003 ‐0,000222  ‐0,000062

69  ELS1_FREQ  0,000395  0,00047 ‐0,001424 ‐0,000038 ‐0,000256  ‐0,00004

70  ELS1_FREQ  0,000468  0,000438 ‐0,001172 ‐0,000055 ‐0,000286  ‐0,000022

71  ELS1_FREQ  0,000547  0,000392 ‐0,000929 ‐0,000086 ‐0,00031  ‐0,000028

72  ELS1_FREQ  0,000672  0,000317 ‐0,000626 ‐0,000128 ‐0,000322  ‐0,000051

73  ELS1_FREQ  0,000786  0,000183 ‐0,000346 ‐0,000174 ‐0,000317  ‐0,000083

74  ELS1_FREQ  0,000162  ‐5,03E‐06 ‐0,000306 0,000139 0,000264  0,000154

75  ELS1_FREQ  0,00027  0,000071 ‐0,000544 0,000094 0,000273  0,000208

76  ELS1_FREQ  0,000395  0,000205 ‐0,000812 0,000072 0,000271  0,000229

77  ELS1_FREQ  0,000477  0,000345 ‐0,001031 0,000073 0,000259  0,000215

78  ELS1_FREQ  0,000556  0,000464 ‐0,001271 0,000097 0,000241  0,000161

79  ELS1_FREQ  0,000592  0,000527 ‐0,001454 0,000117 0,000216  0,000115

80  ELS1_FREQ  0,00062  0,00057 ‐0,001649 0,000129 0,000186  0,000087

81  ELS1_FREQ  0,000616  0,000598 ‐0,00178 0,000131 0,000153  0,000074

82  ELS1_FREQ  0,000604  0,000626 ‐0,001915 0,000136 0,000117  0,000053

83  ELS1_FREQ  0,000573  0,000638 ‐0,001982 0,000137 0,000079  0,000036

84  ELS1_FREQ  0,000537  0,000651 ‐0,002051 0,000138 0,000041  0,000017

85  ELS1_FREQ  0,000495  0,00065 ‐0,002052 0,000137 0,000001863  5,909E‐07

86  ELS1_FREQ  0,000452  0,000651 ‐0,002054 0,000136 ‐0,000037  ‐0,000016

87  ELS1_FREQ  0,000417  0,00064 ‐0,001988 0,000133 ‐0,000076  ‐0,000034

88  ELS1_FREQ  0,000385  0,000627 ‐0,001923 0,000131 ‐0,000114  ‐0,000052

89  ELS1_FREQ  0,000373  0,0006 ‐0,001791 0,000125 ‐0,00015  ‐0,000072

90  ELS1_FREQ  0,000368  0,000572 ‐0,001662 0,000122 ‐0,000185  ‐0,000085

91  ELS1_FREQ  0,000395  0,000529 ‐0,001469 0,000111 ‐0,000215  ‐0,000113
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92  ELS1_FREQ  0,000431  0,000465 ‐0,001285 0,000091 ‐0,000241  ‐0,000159

93  ELS1_FREQ  0,00051  0,000346 ‐0,001045 0,000069 ‐0,000261  ‐0,000212

94  ELS1_FREQ  0,000595  0,000207 ‐0,000824 0,00007 ‐0,000274  ‐0,000227

95  ELS1_FREQ  0,000721  0,000073 ‐0,000553 0,000093 ‐0,000279  ‐0,000207

96  ELS1_FREQ  0,000833  ‐3,345E‐06 ‐0,000311 0,000138 ‐0,000271  ‐0,000154
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Taula C.1. Valors calculats de σ, τ, σcomb i factor de seguretat. 

SECCIO  Element Posició  Combinació  σ  τ  σ comb  σ adm 
Factor 

seguretat

Text  m  Text  MPa  MPa  MPa  MPa 

ARC  28  0  ELU1  56,9633893  0,68713923  56,9758212  250  4,39 

ARC  28  0,49578  ELU1  53,0876268  0,74997108  53,1035167  250  4,71 

ARC  28  0,99155  ELU1  48,8702612  0,813152  48,8905521  250  5,11 

ARC  28  0  ELU2  44,3516319  0,68326168  44,3674181  250  5,63 

ARC  28  0,49578  ELU2  40,59419  0,7464426  40,6147731  250  6,16 

ARC  28  0,99155  ELU2  36,4947634  0,80927445  36,521672  250  6,85 

ARC  28  0  ELU3  40,49124  0,51021354  40,5008824  250  6,17 

ARC  28  0,49578  ELU3  37,5990653  0,5730454  37,6121637  250  6,65 

ARC  28  0,99155  ELU3  34,364302  0,63622631  34,3819662  250  7,27 

ARC  29  0  ELU1  47,2787074  1,20080779  47,3244333  250  5,28 

ARC  29  0,47781  ELU1  41,5653757  1,26363964  41,6229602  250  6,01 

ARC  29  0,95561  ELU1  47,7680746  1,32647149  47,8232949  250  5,23 

ARC  29  0  ELU2  35,4273757  1,03522833  35,4727225  250  7,05 

ARC  29  0,47781  ELU2  30,8667159  1,09806018  30,9252543  250  8,08 

ARC  29  0,95561  ELU2  34,6827735  1,1612411  34,7410452  250  7,20 

ARC  29  0  ELU3  33,3021204  0,86100092  33,3354945  250  7,50 

ARC  29  0,47781  ELU3  29,2204682  0,92383277  29,2642472  250  8,54 

ARC  29  0,95561  ELU3  33,3117167  0,98666462  33,3555242  250  7,50 

ARC  30  0  ELU1  47,9399491  0,68536797  47,9546443  250  5,21 

ARC  30  0,49578  ELU1  44,2667905  0,71922737  44,2843156  250  5,65 

ARC  30  0,99155  ELU1  42,8369839  0,75308676  42,8568385  250  5,83 

ARC  30  0  ELU2  35,7219169  0,68170054  35,7414254  250  6,99 

ARC  30  0,49578  ELU2  32,1720696  0,69636132  32,1946706  250  7,77 

ARC  30  0,99155  ELU2  28,5449635  0,71067304  28,5714912  250  8,75 

ARC  30  0  ELU3  33,8155098  0,53242642  33,828082  250  7,39 

ARC  30  0,49578  ELU3  30,9488397  0,56628582  30,9643782  250  8,07 

ARC  30  0,99155  ELU3  28,3316285  0,59979616  28,3506691  250  8,82 

ARC  31  0  ELU1  41,2526327  1,36520069  41,3203464  250  6,05 

ARC  31  0,47781  ELU1  37,7344309  1,39940915  37,8121979  250  6,61 

ARC  31  0,95561  ELU1  44,3767566  1,43396668  44,4462069  250  5,62 

ARC  31  0  ELU2  27,5714402  1,0702879  27,6336907  250  9,05 

ARC  31  0,47781  ELU2  24,7811298  1,08564682  24,8523697  250  10,06 

ARC  31  0,95561  ELU2  29,0328041  1,1003076  29,0952873  250  8,59 

ARC  31  0  ELU3  27,2758236  0,95521412  27,3259557  250  9,15 

ARC  31  0,47781  ELU3  25,5639508  0,98942258  25,6213281  250  9,76 

ARC  31  0,95561  ELU3  29,9201764  1,02398011  29,972697  250  8,34 

ARC  32  0  ELU1  44,3133113  1,73071601  44,4145887  250  5,63 

ARC  32  0,46086  ELU1  39,1873113  1,69615848  39,2972801  250  6,36 

ARC  32  0,92173  ELU1  44,3456624  1,66125188  44,4389137  250  5,63 

ARC  32  0  ELU2  28,9731416  1,06657078  29,0319764  250  8,61 

ARC  32  0,46086  ELU2  28,2477116  1,01281463  28,3021305  250  8,83 

ARC  32  0,92173  ELU2  32,4995403  0,99675759  32,5453637  250  7,68 
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ARC  32  0  ELU3  29,8733316  1,13021127  29,9374026  250  8,35 

ARC  32  0,46086  ELU3  27,3813011  1,09565374  27,4469857  250  9,11 

ARC  32  0,92173  ELU3  31,0568278  1,06074714  31,1111251  250  8,04 

ARC  33  0  ELU1  42,0456964  1,41194767  42,1167588  250  5,94 

ARC  33  0,44506  ELU1  37,0704546  1,4475524  37,1551454  250  6,73 

ARC  33  0,89013  ELU1  38,9356709  1,48245899  39,020245  250  6,41 

ARC  33  0  ELU2  30,9386429  1,03054694  30,9900905  250  8,07 

ARC  33  0,44506  ELU2  28,3393215  1,04765119  28,3973566  250  8,80 

ARC  33  0,89013  ELU2  27,3497642  1,06475543  27,4118718  250  9,12 

ARC  33  0  ELU3  29,5104461  0,95246752  29,5565224  250  8,46 

ARC  33  0,44506  ELU3  26,4172655  0,98772318  26,4726029  250  9,44 

ARC  33  0,89013  ELU3  26,8275199  1,02297884  26,8859681  250  9,30 

ARC  34  0  ELU1  38,8539338  1,88845112  38,9913698  250  6,41 

ARC  34  0,43053  ELU1  36,0138015  1,85249733  36,1564536  250  6,91 

ARC  34  0,86106  ELU1  42,3074792  1,8168926  42,4243573  250  5,89 

ARC  34  0  ELU2  27,2827193  1,21243003  27,3634196  250  9,14 

ARC  34  0,43053  ELU2  28,1879729  1,19462766  28,2638147  250  8,85 

ARC  34  0,86106  ELU2  30,8434487  1,17682528  30,9107276  250  8,09 

ARC  34  0  ELU3  26,7694131  1,27468188  26,8603037  250  9,31 

ARC  34  0,43053  ELU3  25,7982053  1,23907715  25,8873199  250  9,66 

ARC  34  0,86106  ELU3  28,4225768  1,20347243  28,4989106  250  8,77 

ARC  35  0  ELU1  42,411257  1,96438542  42,5475164  250  5,88 

ARC  35  0,4174  ELU1  33,4766853  2,00033921  33,6554978  250  7,43 

ARC  35  0,8348  ELU1  36,1543274  2,03664207  36,3260116  250  6,88 

ARC  35  0  ELU2  28,0653452  1,49904135  28,1851907  250  8,87 

ARC  35  0,4174  ELU2  24,8965479  1,51754186  25,0349136  250  9,99 

ARC  35  0,8348  ELU2  25,8017964  1,53604237  25,9386002  250  9,64 

ARC  35  0  ELU3  28,7449092  1,37182529  28,8429458  250  8,67 

ARC  35  0,4174  ELU3  23,3652994  1,40777908  23,4921847  250  10,64 

ARC  35  0,8348  ELU3  25,0120254  1,44373287  25,1367164  250  9,95 

ARC  36  0  ELU1  36,0906497  1,57561323  36,1936827  250  6,91 

ARC  36  0,40581  ELU1  36,0711807  1,48520518  36,1627927  250  6,91 

ARC  36  0,81162  ELU1  42,3056879  1,42795838  42,3779238  250  5,90 

ARC  36  0  ELU2  25,7389109  1,19588454  25,8221214  250  9,68 

ARC  36  0,40581  ELU2  27,9506429  1,08697601  28,0139785  250  8,92 

ARC  36  0,81162  ELU2  32,3272604  0,97736935  32,3715541  250  7,72 

ARC  36  0  ELU3  24,9629143  1,11888451  25,0380271  250  9,98 

ARC  36  0,40581  ELU3  25,7573452  1,02847647  25,8188715  250  9,68 

ARC  36  0,81162  ELU3  29,9798609  0,93737029  30,0237914  250  8,33 

ARC  37  0  ELU1  39,0526887  1,79639841  39,1764424  250  6,38 

ARC  37  0,39589  ELU1  34,4313062  1,83165407  34,577156  250  7,23 

ARC  37  0,79178  ELU1  36,0064885  1,8672588  36,1514479  250  6,92 

ARC  37  0  ELU2  28,3293944  1,32296169  28,4219153  250  8,80 

ARC  37  0,39589  ELU2  25,753335  1,340415  25,8577726  250  9,67 

ARC  37  0,79178  ELU2  26,3742222  1,35856644  26,4789861  250  9,44 

ARC  37  0  ELU3  27,2026548  1,23351747  27,2864275  250  9,16 

ARC  37  0,39589  ELU3  24,2986073  1,26947126  24,397889  250  10,25 

ARC  37  0,79178  ELU3  25,1741713  1,30507599  25,2754539  250  9,89 



 Passarel·la per a vianants sobre el riu Ritort a Camprodon 

 - 63 - 

ARC  38  0  ELU1  35,9659678  1,81836857  36,1036041  250  6,92 

ARC  38  0,38777  ELU1  34,7338931  1,78241477  34,8708236  250  7,17 

ARC  38  0,77554  ELU1  39,7544902  1,74646098  39,8694102  250  6,27 

ARC  38  0  ELU2  26,3320441  1,13853334  26,405782  250  9,47 

ARC  38  0,38777  ELU2  26,3317116  1,1203819  26,4031211  250  9,47 

ARC  38  0,77554  ELU2  29,6046616  1,10223046  29,6661545  250  8,43 

ARC  38  0  ELU3  25,1425547  1,21090302  25,2298814  250  9,91 

ARC  38  0,38777  ELU3  24,5994114  1,17494923  24,683447  250  10,13 

ARC  38  0,77554  ELU3  27,8879474  1,13864637  27,9575957  250  8,94 

ARC  39  0  ELU1  37,6019796  1,8698911  37,7412023  250  6,62 

ARC  39  0,38157  ELU1  32,9355488  1,90619396  33,1006208  250  7,55 

ARC  39  0,76314  ELU1  34,7632332  1,94249682  34,9256677  250  7,16 

ARC  39  0  ELU2  26,8990704  1,3411106  26,99918  250  9,26 

ARC  39  0,38157  ELU2  24,1972061  1,35996017  24,3115869  250  10,28 

ARC  39  0,76314  ELU2  25,7182426  1,37880974  25,828886  250  9,68 

ARC  39  0  ELU3  26,0286735  1,27459723  26,1221292  250  9,57 

ARC  39  0,38157  ELU3  23,0683494  1,31090009  23,1798215  250  10,79 

ARC  39  0,76314  ELU3  24,4025225  1,34685388  24,5137747  250  10,20 

ARC  40  0  ELU1  34,7464394  1,83988265  34,8922707  250  7,16 

ARC  40  0,37738  ELU1  33,3886226  1,80357979  33,5344422  250  7,46 

ARC  40  0,75476  ELU1  38,5498897  1,76727693  38,6712271  250  6,46 

ARC  40  0  ELU2  25,7031637  1,18267865  25,7846623  250  9,70 

ARC  40  0,37738  ELU2  24,8029805  1,16382908  24,8847611  250  10,05 

ARC  40  0,75476  ELU2  28,1587447  1,14463044  28,2284509  250  8,86 

ARC  40  0  ELU3  24,3899898  1,23427828  24,4835033  250  10,21 

ARC  40  0,37738  ELU3  23,4621035  1,19797542  23,5536777  250  10,61 

ARC  40  0,75476  ELU3  26,8523783  1,16167256  26,9276562  250  9,28 

ARC  41  0  ELU1  37,6634792  1,8565569  37,8005037  250  6,61 

ARC  41  0,37526  ELU1  32,7697795  1,89285976  32,9333752  250  7,59 

ARC  41  0,75053  ELU1  34,5146293  1,92951168  34,6760535  250  7,21 

ARC  41  0  ELU2  26,9835386  1,29062789  27,0759767  250  9,23 

ARC  41  0,37526  ELU2  24,0062511  1,30982653  24,1132127  250  10,37 

ARC  41  0,75053  ELU2  25,6587345  1,3286761  25,7617313  250  9,70 

ARC  41  0  ELU3  26,06619  1,25115482  26,1561164  250  9,56 

ARC  41  0,37526  ELU3  22,9160017  1,28780674  23,0243018  250  10,86 

ARC  41  0,75053  ELU3  24,2778049  1,32376054  24,3858327  250  10,25 

ARC  42  0  ELU1  34,5218813  1,89109392  34,6769231  250  7,21 

ARC  42  0,37526  ELU1  32,8963376  1,85479106  33,0528331  250  7,56 

ARC  42  0,75053  ELU1  37,9064495  1,81848821  38,0370821  250  6,57 

ARC  42  0  ELU2  25,6706293  1,2659411  25,7641035  250  9,70 

ARC  42  0,37526  ELU2  24,2167786  1,24674247  24,3128663  250  10,28 

ARC  42  0,75053  ELU2  27,3879593  1,22719477  27,4703173  250  9,10 

ARC  42  0  ELU3  24,2848974  1,2859357  24,3868229  250  10,25 

ARC  42  0,37526  ELU3  23,0423376  1,24963285  23,1437695  250  10,80 

ARC  42  0,75053  ELU3  26,3087786  1,21298092  26,3925331  250  9,47 

ARC  43  0  ELU1  38,36276  1,80756196  38,4903  250  6,50 

ARC  43  0,37738  ELU1  33,296531  1,84386481  33,4493421  250  7,47 

ARC  43  0,75476  ELU1  34,8423562  1,88051674  34,9942684  250  7,14 
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ARC  43  0  ELU2  27,8467345  1,2124734  27,9258106  250  8,95 

ARC  43  0,37738  ELU2  24,6492078  1,23132298  24,7412998  250  10,10 

ARC  43  0,75476  ELU2  25,8629092  1,25052161  25,9534485  250  9,63 

ARC  43  0  ELU3  26,6652485  1,20230665  26,7464409  250  9,35 

ARC  43  0,37738  ELU3  23,3702341  1,23860951  23,468496  250  10,65 

ARC  43  0,75476  ELU3  24,4860662  1,27491237  24,5854355  250  10,17 

ARC  44  0  ELU1  34,8708227  1,91891219  35,0288588  250  7,14 

ARC  44  0,38157  ELU1  33,0732909  1,88260933  33,233646  250  7,52 

ARC  44  0,76314  ELU1  37,8576607  1,84630647  37,9924863  250  6,58 

ARC  44  0  ELU2  25,897961  1,33950828  26,0016775  250  9,61 

ARC  44  0,38157  ELU2  24,4269245  1,32065871  24,5337942  250  10,19 

ARC  44  0,76314  ELU2  27,3257354  1,30215821  27,4186554  250  9,12 

ARC  44  0  ELU3  24,5104936  1,32361832  24,6174774  250  10,16 

ARC  44  0,38157  ELU3  23,2060916  1,28731546  23,3129627  250  10,72 

ARC  44  0,76314  ELU3  26,2847362  1,2510126  26,3738972  250  9,48 

ARC  45  0  ELU1  39,6048957  1,78278917  39,72509  250  6,29 

ARC  45  0,38777  ELU1  34,646894  1,81874296  34,789808  250  7,19 

ARC  45  0,77554  ELU1  36,1648465  1,85469675  36,307242  250  6,89 

ARC  45  0  ELU2  29,354553  1,16265483  29,4235464  250  8,50 

ARC  45  0,38777  ELU2  26,1865649  1,18080627  26,2663109  250  9,52 

ARC  45  0,77554  ELU2  26,6633927  1,19930678  26,7441867  250  9,35 

ARC  45  0  ELU3  27,7377489  1,17532363  27,8123511  250  8,99 

ARC  45  0,38777  ELU3  24,5125717  1,21127742  24,6021899  250  10,16 

ARC  45  0,77554  ELU3  25,3412112  1,24688214  25,4330716  250  9,83 

ARC  46  0  ELU1  36,210933  1,84883994  36,352253  250  6,88 

ARC  46  0,39589  ELU1  34,5193384  1,81288615  34,6618579  250  7,21 

ARC  46  0,79178  ELU1  39,2449194  1,77728142  39,3654657  250  6,35 

ARC  46  0  ELU2  26,7150161  1,32694063  26,813698  250  9,32 

ARC  46  0,39589  ELU2  25,9000763  1,30948732  25,9991966  250  9,62 

ARC  46  0,79178  ELU2  28,6497998  1,29133588  28,736974  250  8,70 

ARC  46  0  ELU3  25,3786158  1,28630806  25,4762223  250  9,81 

ARC  46  0,39589  ELU3  24,3870212  1,25070334  24,4830468  250  10,21 

ARC  46  0,79178  ELU3  27,3948855  1,21509861  27,47561  250  9,10 

ARC  47  0  ELU1  42,1298456  1,45596476  42,2052531  250  5,92 

ARC  47  0,40581  ELU1  35,929849  1,49156949  36,0226094  250  6,94 

ARC  47  0,81162  ELU1  36,3804563  1,56661864  36,4815088  250  6,85 

ARC  47  0  ELU2  32,03419  0,9624916  32,0775389  250  7,79 

ARC  47  0,40581  ELU2  27,7163511  1,07244733  27,7785268  250  9,00 

ARC  47  0,81162  ELU2  26,2225581  1,18135586  26,3022691  250  9,50 

ARC  47  0  ELU3  29,8037964  0,9285834  29,8471621  250  8,38 

ARC  47  0,40581  ELU3  25,6166175  1,01948188  25,6774049  250  9,74 

ARC  47  0,81162  ELU3  25,2527209  1,10988993  25,3257869  250  9,87 

ARC  48  0  ELU1  36,4443562  2,02254281  36,6123359  250  6,83 

ARC  48  0,4174  ELU1  33,4106073  1,98623995  33,5872614  250  7,44 

ARC  48  0,8348  ELU1  42,2860187  1,95028616  42,4207287  250  5,89 

ARC  48  0  ELU2  26,2845208  1,51300276  26,4148361  250  9,46 

ARC  48  0,4174  ELU2  24,8623189  1,49450226  24,99671  250  10,00 

ARC  48  0,8348  ELU2  27,8559254  1,47600175  27,9729927  250  8,94 
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ARC  48  0  ELU3  25,3016726  1,42998267  25,4226117  250  9,83 

ARC  48  0,4174  ELU3  23,3446412  1,39402888  23,469176  250  10,65 

ARC  48  0,8348  ELU3  28,6192892  1,35807509  28,7157939  250  8,71 

ARC  49  0  ELU1  42,5149466  1,83568537  42,633671  250  5,86 

ARC  49  0,43053  ELU1  35,7785208  1,8712901  35,9250293  250  6,96 

ARC  49  0,86106  ELU1  39,1923172  1,90689483  39,3312404  250  6,36 

ARC  49  0  ELU2  30,4110365  1,20779125  30,4829037  250  8,20 

ARC  49  0,43053  ELU2  27,795637  1,22559362  27,8765793  250  8,97 

ARC  49  0,86106  ELU2  27,8461086  1,243396  27,9292654  250  8,95 

ARC  49  0  ELU3  28,1987464  1,2222652  28,2781027  250  8,84 

ARC  49  0,43053  ELU3  25,5623206  1,25786992  25,6549984  250  9,74 

ARC  49  0,86106  ELU3  27,1074148  1,29347465  27,1998376  250  9,19 

ARC  50  0  ELU1  39,2710008  1,47528756  39,3540459  250  6,35 

ARC  50  0,44506  ELU1  36,9332655  1,44038096  37,0174309  250  6,75 

ARC  50  0,89013  ELU1  41,9890416  1,40477624  42,0594793  250  5,94 

ARC  50  0  ELU2  27,9084139  1,05246336  27,9678852  250  8,94 

ARC  50  0,44506  ELU2  28,1101849  1,03570818  28,1673671  250  8,88 

ARC  50  0,89013  ELU2  30,8450025  1,018953  30,8954524  250  8,09 

ARC  50  0  ELU3  27,1626904  1,01580741  27,2196132  250  9,18 

ARC  50  0,44506  ELU3  26,2796947  0,98020268  26,3344782  250  9,49 

ARC  50  0,89013  ELU3  29,454173  0,94529609  29,4996451  250  8,47 

ARC  51  0  ELU1  44,2923308  1,66951437  44,3866241  250  5,63 

ARC  51  0,46086  ELU1  39,1950483  1,70442097  39,3060678  250  6,36 

ARC  51  0,92173  ELU1  44,8069262  1,73932756  44,9080886  250  5,57 

ARC  51  0  ELU2  32,4104207  1,01040892  32,4576362  250  7,70 

ARC  51  0,46086  ELU2  28,2602782  1,02646597  28,3161477  250  8,83 

ARC  51  0,92173  ELU2  29,7952502  1,04244273  29,8499078  250  8,38 

ARC  51  0  ELU3  31,0034962  1,06866057  31,0587006  250  8,05 

ARC  51  0,46086  ELU3  27,3890382  1,10356716  27,455655  250  9,11 

ARC  51  0,92173  ELU3  30,3669466  1,13847376  30,4309022  250  8,22 

ARC  52  0  ELU1  44,8663325  1,43588034  44,9352094  250  5,56 

ARC  52  0,47781  ELU1  37,9165954  1,40167187  37,9942398  250  6,58 

ARC  52  0,95561  ELU1  41,5521323  1,36746341  41,6195816  250  6,01 

ARC  52  0  ELU2  29,8489652  1,10409131  29,9101618  250  8,36 

ARC  52  0,47781  ELU2  25,0846955  1,08908146  25,1555211  250  9,94 

ARC  52  0,95561  ELU2  27,4417998  1,07372255  27,5047454  250  9,09 

ARC  52  0  ELU3  30,4099746  1,02589377  30,4618438  250  8,21 

ARC  52  0,47781  ELU3  25,7462748  0,99203437  25,8035475  250  9,69 

ARC  52  0,95561  ELU3  27,5757048  0,95747684  27,6255277  250  9,05 

ARC  53  0  ELU1  43,1372366  0,75725629  43,157172  250  5,79 

ARC  53  0,49578  ELU1  44,2467941  0,7233969  44,2645309  250  5,65 

ARC  53  0,99155  ELU1  47,9534012  0,68988656  47,9682866  250  5,21 

ARC  53  0  ELU2  28,4328312  0,71798695  28,4600142  250  8,78 

ARC  53  0,49578  ELU2  32,1271128  0,70332617  32,1502003  250  7,78 

ARC  53  0,99155  ELU2  35,7445174  0,68901445  35,7644341  250  6,99 

ARC  53  0  ELU3  28,6318813  0,60432413  28,6510078  250  8,73 

ARC  53  0,49578  ELU3  30,9218338  0,5708138  30,9376355  250  8,08 

ARC  53  0,99155  ELU3  33,8291213  0,53660533  33,8418865  250  7,39 
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ARC  54  0  ELU1  47,749793  2,0179246  47,8775396  250  5,22 

ARC  54  0,46086  ELU1  37,7153045  1,95509275  37,867022  250  6,60 

ARC  54  0,92173  ELU1  43,9743274  1,89226089  44,0962972  250  5,67 

ARC  54  0  ELU2  34,6984902  1,54238284  34,801179  250  7,18 

ARC  54  0,46086  ELU2  27,1443766  1,47955099  27,2650765  250  9,17 

ARC  54  0,92173  ELU2  30,9308804  1,41671913  31,0280622  250  8,06 

ARC  54  0  ELU3  33,3100356  1,42885334  33,4018463  250  7,48 

ARC  54  0,46086  ELU3  26,2682952  1,36602149  26,3746351  250  9,48 

ARC  54  0,92173  ELU3  30,2276997  1,30318964  30,3118581  250  8,25 

ARC  55  0  ELU1  41,6186768  1,35204987  41,6845101  250  6,00 

ARC  55  0,44506  ELU1  35,8579101  1,41488172  35,9415552  250  6,96 

ARC  55  0,89013  ELU1  42,4385242  1,47736451  42,5155989  250  5,88 

ARC  55  0  ELU2  29,2997269  1,12589975  29,3645525  250  8,51 

ARC  55  0,44506  ELU2  27,9702578  1,18838253  28,0458924  250  8,91 

ARC  55  0,89013  ELU2  33,7886582  1,25121439  33,8580867  250  7,38 

ARC  55  0  ELU3  28,6311366  0,9707437  28,6804639  250  8,72 

ARC  55  0,44506  ELU3  25,3917439  1,03322649  25,4547309  250  9,82 

ARC  55  0,89013  ELU3  30,5185411  1,09605834  30,5775307  250  8,18 

ARC  56  0  ELU1  42,4537048  2,174391  42,6204292  250  5,87 

ARC  56  0,43053  ELU1  39,8878117  2,11155915  40,0551316  250  6,24 

ARC  56  0,86106  ELU1  49,6390941  2,04907636  49,7658096  250  5,02 

ARC  56  0  ELU2  33,7313825  1,72778722  33,8638733  250  7,38 

ARC  56  0,43053  ELU2  32,0723596  1,66495537  32,2017466  250  7,76 

ARC  56  0,86106  ELU2  38,1087566  1,60247258  38,2096988  250  6,54 

ARC  56  0  ELU3  30,5054436  1,57446777  30,6270948  250  8,16 

ARC  56  0,43053  ELU3  28,4273367  1,51163592  28,5476549  250  8,76 

ARC  56  0,86106  ELU3  35,3225123  1,44915313  35,4115802  250  7,06 

ARC  57  0  ELU1  45,4451569  1,70547627  45,541061  250  5,49 

ARC  57  0,4174  ELU1  37,5298626  1,76830812  37,6546322  250  6,64 

ARC  57  0,8348  ELU1  39,6359423  1,83079091  39,7625868  250  6,29 

ARC  57  0  ELU2  33,1222154  1,08965369  33,175943  250  7,54 

ARC  57  0,4174  ELU2  28,1447074  1,15213648  28,2153648  250  8,86 

ARC  57  0,8348  ELU2  31,5118558  1,21496833  31,582044  250  7,92 

ARC  57  0  ELU3  31,7780458  1,1206374  31,8372687  250  7,85 

ARC  57  0,4174  ELU3  26,5509194  1,18312019  26,6298825  250  9,39 

ARC  57  0,8348  ELU3  28,5207396  1,24560297  28,6022231  250  8,74 

ARC  58  0  ELU1  39,6141917  1,80022629  39,7367164  250  6,29 

ARC  58  0,40581  ELU1  37,1243053  1,73774351  37,246118  250  6,71 

ARC  58  0,81162  ELU1  44,6214419  1,67526072  44,715686  250  5,59 

ARC  58  0  ELU2  31,4259203  1,37808145  31,5164368  250  7,93 

ARC  58  0,40581  ELU2  28,5837439  1,31559866  28,6744278  250  8,72 

ARC  58  0,81162  ELU2  34,1282087  1,25311588  34,1971567  250  7,31 

ARC  58  0  ELU3  28,4818762  1,27607998  28,5675062  250  8,75 

ARC  58  0,40581  ELU3  26,4782494  1,21359719  26,5615539  250  9,41 

ARC  58  0,81162  ELU3  31,6353096  1,15111441  31,6980757  250  7,89 

ARC  59  0  ELU1  41,2101018  1,57913074  41,3007682  250  6,05 

ARC  59  0,39589  ELU1  34,2443189  1,64161352  34,3621603  250  7,28 

ARC  59  0,79178  ELU1  35,0996879  1,70409631  35,2235705  250  7,10 
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ARC  59  0  ELU2  29,8762697  0,97262139  29,9237275  250  8,35 

ARC  59  0,39589  ELU2  25,5723189  1,03510417  25,6350896  250  9,75 

ARC  59  0,79178  ELU2  27,1742528  1,09758696  27,24067  250  9,18 

ARC  59  0  ELU3  28,6919067  1,02047255  28,7462972  250  8,70 

ARC  59  0,39589  ELU3  24,152078  1,08295533  24,2248065  250  10,32 

ARC  59  0,79178  ELU3  25,0162256  1,14543812  25,094773  250  9,96 

ARC  60  0  ELU1  35,086972  2,06139744  35,2681681  250  7,09 

ARC  60  0,38777  ELU1  35,5771315  1,99926372  35,7452577  250  6,99 

ARC  60  0,77554  ELU1  43,879123  1,93678093  44,0071675  250  5,68 

ARC  60  0  ELU2  27,1178032  1,55740137  27,2516375  250  9,17 

ARC  60  0,38777  ELU2  27,3607939  1,49491858  27,4830382  250  9,10 

ARC  60  0,77554  ELU2  33,4753808  1,43243579  33,5671974  250  7,45 

ARC  60  0  ELU3  24,9921849  1,45831207  25,119501  250  9,95 

ARC  60  0,38777  ELU3  25,337084  1,39582929  25,4521677  250  9,82 

ARC  60  0,77554  ELU3  31,0726633  1,3333465  31,1583671  250  8,02 

ARC  61  0  ELU1  41,4655064  1,72454059  41,572952  250  6,01 

ARC  61  0,38157  ELU1  34,1360356  1,78702338  34,2760745  250  7,29 

ARC  61  0,76314  ELU1  33,4058015  1,84950617  33,5590464  250  7,45 

ARC  61  0  ELU2  30,3655708  1,10142793  30,4254387  250  8,22 

ARC  61  0,38157  ELU2  25,6372451  1,16391072  25,7163839  250  9,72 

ARC  61  0,76314  ELU2  25,3073927  1,22639351  25,3963826  250  9,84 

ARC  61  0  ELU3  28,9570857  1,1292463  29,0230667  250  8,61 

ARC  61  0,38157  ELU3  24,1077676  1,19172909  24,1959731  250  10,33 

ARC  61  0,76314  ELU3  23,6584495  1,25421187  23,757975  250  10,52 

ARC  62  0  ELU1  33,4047871  1,99774581  33,5835193  250  7,44 

ARC  62  0,37738  ELU1  34,651106  1,93561209  34,8129133  250  7,18 

ARC  62  0,75476  ELU1  42,4939898  1,8731293  42,6176608  250  5,87 

ARC  62  0  ELU2  25,2893622  1,45242968  25,414179  250  9,84 

ARC  62  0,37738  ELU2  26,4757574  1,38994689  26,584988  250  9,40 

ARC  62  0,75476  ELU2  32,0472672  1,32746411  32,1296408  250  7,78 

ARC  62  0  ELU3  23,6523138  1,39454459  23,7753278  250  10,52 

ARC  62  0,37738  ELU3  24,6061069  1,3320618  24,7140377  250  10,12 

ARC  62  0,75476  ELU3  29,9547159  1,26957902  30,0353208  250  8,32 

ARC  63  0  ELU1  41,4403155  1,79889009  41,557283  250  6,02 

ARC  63  0,37526  ELU1  33,9473791  1,86137287  34,1001272  250  7,33 

ARC  63  0,75053  ELU1  32,6355182  1,92350659  32,805132  250  7,62 

ARC  63  0  ELU2  30,6008685  1,19511926  30,6708018  250  8,15 

ARC  63  0,37526  ELU2  25,5977863  1,25760205  25,6902968  250  9,73 

ARC  63  0,75053  ELU2  24,4641696  1,32008483  24,5707848  250  10,17 

ARC  63  0  ELU3  29,0021866  1,19373187  29,0757943  250  8,60 

ARC  63  0,37526  ELU3  23,992838  1,25621466  24,0912951  250  10,38 

ARC  63  0,75053  ELU3  23,0386107  1,31869744  23,1515544  250  10,80 

ARC  64  0  ELU1  32,6456014  1,9543458  32,820629  250  7,62 

ARC  64  0,37526  ELU1  34,0921951  1,89186302  34,2493095  250  7,30 

ARC  64  0,75053  ELU1  41,7239033  1,8297293  41,8440896  250  5,97 

ARC  64  0  ELU2  24,481123  1,3701764  24,5958845  250  10,16 

ARC  64  0,37526  ELU2  25,8399304  1,30804268  25,9390619  250  9,64 

ARC  64  0,75053  ELU2  31,0733249  1,2455599  31,1481264  250  8,03 
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ARC  64  0  ELU3  23,0486938  1,34894372  23,1668132  250  10,79 

ARC  64  0,37526  ELU3  24,1380356  1,28681  24,2407179  250  10,31 

ARC  64  0,75053  ELU3  29,2859338  1,22432722  29,3626098  250  8,51 

ARC  65  0  ELU1  42,181883  1,84185585  42,3023468  250  5,91 

ARC  65  0,37738  ELU1  34,4870908  1,90398957  34,6444073  250  7,22 

ARC  65  0,75476  ELU1  33,2957337  1,96647235  33,4694924  250  7,47 

ARC  65  0  ELU2  31,5269941  1,27556814  31,6043126  250  7,91 

ARC  65  0,37738  ELU2  26,2020492  1,33770186  26,3042909  250  9,50 

ARC  65  0,75476  ELU2  25,1068753  1,40018465  25,2237337  250  9,91 

ARC  65  0  ELU3  29,6423868  1,23829618  29,7198793  250  8,41 

ARC  65  0,37738  ELU3  24,4414877  1,30077897  24,5451095  250  10,19 

ARC  65  0,75476  ELU3  23,5428787  1,36291269  23,6609326  250  10,57 

ARC  66  0  ELU1  33,3119525  1,88077252  33,4708544  250  7,47 

ARC  66  0,38157  ELU1  34,2486751  1,81828973  34,393172  250  7,27 

ARC  66  0,76314  ELU1  41,6960848  1,75580694  41,8068423  250  5,98 

ARC  66  0  ELU2  25,1515606  1,28133979  25,2492871  250  9,90 

ARC  66  0,38157  ELU2  25,8253062  1,21885701  25,9114507  250  9,65 

ARC  66  0,76314  ELU2  30,7498151  1,15637422  30,8149758  250  8,11 

ARC  66  0  ELU3  23,5649822  1,2871388  23,6702041  250  10,56 

ARC  66  0,38157  ELU3  24,2204071  1,22465601  24,3131131  250  10,28 

ARC  66  0,76314  ELU3  29,1876641  1,16217322  29,2569936  250  8,54 

ARC  67  0  ELU1  43,5802443  1,90469223  43,7049339  250  5,72 

ARC  67  0,38777  ELU1  35,4229092  1,96717502  35,5863995  250  7,03 

ARC  67  0,77554  ELU1  34,8551094  2,0296578  35,0319452  250  7,14 

ARC  67  0  ELU2  32,9766344  1,37872504  33,0629864  250  7,56 

ARC  67  0,38777  ELU2  27,1038728  1,44120783  27,2185811  250  9,18 

ARC  67  0,77554  ELU2  26,7308889  1,50369061  26,8574697  250  9,31 

ARC  67  0  ELU3  30,7732434  1,30159748  30,8557123  250  8,10 

ARC  67  0,38777  ELU3  25,183084  1,36373121  25,2936159  250  9,88 

ARC  67  0,77554  ELU3  24,7597184  1,42621399  24,8826428  250  10,05 

ARC  68  0  ELU1  34,8746327  1,72721627  35,0027119  250  7,14 

ARC  68  0,39589  ELU1  34,3307142  1,66473348  34,4515885  250  7,26 

ARC  68  0,79178  ELU1  41,3873367  1,6022507  41,4802756  250  6,03 

ARC  68  0  ELU2  26,7991077  1,13612336  26,8712579  250  9,30 

ARC  68  0,39589  ELU2  25,7160356  1,07364057  25,7831845  250  9,70 

ARC  68  0,79178  ELU2  30,1717354  1,01150685  30,2225587  250  8,27 

ARC  68  0  ELU3  24,7911705  1,16855808  24,8736551  250  10,05 

ARC  68  0,39589  ELU3  24,238855  1,1060753  24,3144463  250  10,28 

ARC  68  0,79178  ELU3  28,8691416  1,04359251  28,9256736  250  8,64 

ARC  69  0  ELU1  44,3688804  1,64462405  44,4602284  250  5,62 

ARC  69  0,40581  ELU1  37,0018965  1,70710684  37,1198463  250  6,73 

ARC  69  0,81162  ELU1  39,2262935  1,76958963  39,3458567  250  6,35 

ARC  69  0  ELU2  33,7069975  1,20262403  33,7712983  250  7,40 

ARC  69  0,40581  ELU2  28,3797082  1,26510682  28,4641762  250  8,78 

ARC  69  0,81162  ELU2  30,7789143  1,32758961  30,8646894  250  8,10 

ARC  69  0  ELU3  31,3827481  1,12081742  31,4427348  250  7,95 

ARC  69  0,40581  ELU3  26,3556183  1,18330021  26,435189  250  9,46 

ARC  69  0,81162  ELU3  28,0935963  1,245783  28,176339  250  8,87 



 Passarel·la per a vianants sobre el riu Ritort a Camprodon 
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ARC  70  0  ELU1  39,2451501  1,84287157  39,3747424  250  6,35 

ARC  70  0,4174  ELU1  37,5959406  1,78038878  37,7221964  250  6,63 

ARC  70  0,8348  ELU1  45,5703953  1,717906  45,667434  250  5,47 

ARC  70  0  ELU2  30,8611925  1,23486381  30,9352206  250  8,08 

ARC  70  0,4174  ELU2  28,1993876  1,17238102  28,2724052  250  8,84 

ARC  70  0,8348  ELU2  33,3314758  1,10989824  33,3868672  250  7,49 

ARC  70  0  ELU3  28,1303291  1,2580327  28,2145947  250  8,86 

ARC  70  0,4174  ELU3  26,6166158  1,19520085  26,6969989  250  9,36 

ARC  70  0,8348  ELU3  31,9040475  1,13271806  31,9643144  250  7,82 

ARC  71  0  ELU1  49,4316268  2,02423591  49,5558102  250  5,04 

ARC  71  0,43053  ELU1  39,7826344  2,0867187  39,946479  250  6,26 

ARC  71  0,86106  ELU1  41,9014215  2,14955055  42,0665048  250  5,94 

ARC  71  0  ELU2  37,7636879  1,56083287  37,8603317  250  6,60 

ARC  71  0,43053  ELU2  31,1120237  1,62331565  31,2388137  250  8,00 

ARC  71  0,86106  ELU2  32,8105818  1,68614751  32,940303  250  7,59 

ARC  71  0  ELU3  35,1154266  1,4243033  35,2019759  250  7,10 

ARC  71  0,43053  ELU3  28,3221595  1,48678609  28,4389929  250  8,79 

ARC  71  0,86106  ELU3  29,9527786  1,54961794  30,0727933  250  8,31 

ARC  72  0  ELU1  41,8787668  1,46394106  41,9554582  250  5,96 

ARC  72  0,44506  ELU1  35,8723579  1,40110921  35,9543514  250  6,95 

ARC  72  0,89013  ELU1  41,6539576  1,33827736  41,7184029  250  5,99 

ARC  72  0  ELU2  32,8559627  1,21831805  32,9236568  250  7,59 

ARC  72  0,44506  ELU2  27,1726768  1,15583526  27,2463251  250  9,18 

ARC  72  0,89013  ELU2  29,3586344  1,09300341  29,4196089  250  8,50 

ARC  72  0  ELU3  29,9587837  1,07632054  30,0167307  250  8,33 

ARC  72  0,44506  ELU3  25,0873299  1,01383775  25,1487122  250  9,94 

ARC  72  0,89013  ELU3  28,666799  0,9510059  28,7140837  250  8,71 

ARC  73  0  ELU1  43,9981103  1,88434747  44,1189982  250  5,67 

ARC  73  0,46086  ELU1  37,5610025  1,94717932  37,7121126  250  6,63 

ARC  73  0,92173  ELU1  47,2565598  2,01001117  47,384627  250  5,28 

ARC  73  0  ELU2  30,9702222  1,39302982  31,064067  250  8,05 

ARC  73  0,46086  ELU2  26,4151756  1,45586167  26,5352614  250  9,42 

ARC  73  0,92173  ELU2  33,8763817  1,51869352  33,9783538  250  7,36 

ARC  73  0  ELU3  30,2512604  1,28946099  30,3335933  250  8,24 

ARC  73  0,46086  ELU3  25,8307871  1,35229284  25,9367625  250  9,64 

ARC  73  0,92173  ELU3  32,8168024  1,41512469  32,9082095  250  7,60 

ARC  74  0  ELU1  47,2784987  1,30147691  47,3322086  250  5,28 

ARC  74  0,47781  ELU1  41,1025174  1,238296  41,1584386  250  6,07 

ARC  74  0,95561  ELU1  46,9792078  1,17546414  47,0233039  250  5,32 

ARC  74  0  ELU2  33,8669941  1,11893874  33,922402  250  7,37 

ARC  74  0,47781  ELU2  30,0955929  1,05575782  30,1510959  250  8,29 

ARC  74  0,95561  ELU2  34,9280085  0,99292597  34,9703229  250  7,15 

ARC  74  0  ELU3  32,8219186  0,96135114  32,8641283  250  7,61 

ARC  74  0,47781  ELU3  28,7573876  0,89817022  28,7994353  250  8,68 

ARC  74  0,95561  ELU3  33,0027803  0,83533837  33,0344802  250  7,57 

ARC  75  0  ELU1  48,5697863  0,78626405  48,588875  250  5,15 

ARC  75  0,49578  ELU1  52,6581442  0,72343219  52,6730501  250  4,75 

ARC  75  0,99155  ELU1  56,4048991  0,66025128  56,4164908  250  4,43 



Ariadna Barlet Ros  
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ARC  75  0  ELU2  35,9939186  0,76457756  36,0182719  250  6,94 

ARC  75  0,49578  ELU2  39,8784597  0,70139664  39,89696  250  6,27 

ARC  75  0,99155  ELU2  43,4210161  0,63821572  43,4350849  250  5,76 

ARC  75  0  ELU3  34,0640492  0,6089893  34,0803763  250  7,34 

ARC  75  0,49578  ELU3  37,1695827  0,54615744  37,1816183  250  6,72 

ARC  75  0,99155  ELU3  39,9327498  0,48297653  39,941511  250  6,26 

TRAVES  76  0  ELU1  31,0533525  1,47072652  31,1576606  250  8,02 

TRAVES  76  0,3941  ELU1  15,5857266  1,40562227  15,7747328  250  15,85 

TRAVES  76  0,78819  ELU1  5,66846043  1,33921593  6,12469931  250  40,82 

TRAVES  76  1,18229  ELU1  16,0173813  1,27411168  16,1686915  250  15,46 

TRAVES  76  1,57639  ELU1  29,3411223  1,20770534  29,4155931  250  8,50 

TRAVES  76  0  ELU2  50,4106389  2,36391131  50,5766423  250  4,94 

TRAVES  76  0,3941  ELU2  25,3458907  2,29880705  25,6567285  250  9,74 

TRAVES  76  0,78819  ELU2  4,59049501  2,23240072  6,00195663  250  41,65 

TRAVES  76  1,18229  ELU2  25,3602792  2,16729647  25,6366004  250  9,75 

TRAVES  76  1,57639  ELU2  48,2811425  2,10089013  48,4180745  250  5,16 

TRAVES  76  0  ELU3  30,8821667  1,47072652  30,987051  250  8,07 

TRAVES  76  0,3941  ELU3  15,421735  1,40562227  15,6127266  250  16,01 

TRAVES  76  0,78819  ELU3  4,32101558  1,33921593  4,90425056  250  50,98 

TRAVES  76  1,18229  ELU3  15,6591451  1,27411168  15,8138833  250  15,81 

TRAVES  76  1,57639  ELU3  28,9864832  1,20770534  29,0618627  250  8,60 

TRAVES  77  0  ELU1  25,450263  1,52963461  25,5877946  250  9,77 

TRAVES  77  0,44769  ELU1  7,04378821  1,45541576  7,48128716  250  33,42 

TRAVES  77  0,89537  ELU1  11,1301191  1,38119692  11,3843167  250  21,96 

TRAVES  77  1,34306  ELU1  27,6984645  1,30697807  27,790817  250  9,00 

TRAVES  77  0  ELU2  43,2377291  2,47485788  43,4496948  250  5,75 

TRAVES  77  0,44769  ELU2  13,1729809  2,39933694  13,8129605  250  18,10 

TRAVES  77  0,89537  ELU2  16,3096715  2,3251181  16,799521  250  14,88 

TRAVES  77  1,34306  ELU2  44,529096  2,25089925  44,699441  250  5,59 

TRAVES  77  0  ELU3  25,8099072  1,52963461  25,9455325  250  9,64 

TRAVES  77  0,44769  ELU3  7,39623812  1,45541576  7,81402864  250  31,99 

TRAVES  77  0,89537  ELU3  10,4789719  1,38119692  10,7485798  250  23,26 

TRAVES  77  1,34306  ELU3  27,0437201  1,30697807  27,1383009  250  9,21 

TRAVES  78  0  ELU1  19,2737074  1,33436686  19,4117851  250  12,88 

TRAVES  78  0,39583  ELU1  5,17658511  1,26796052  5,6231846  250  44,46 

TRAVES  78  0,79167  ELU1  8,91399518  1,20285627  9,15422852  250  27,31 

TRAVES  78  1,1875  ELU1  21,5722686  1,13644994  21,6618865  250  11,54 

TRAVES  78  0  ELU2  33,1894905  2,15921468  33,3995344  250  7,49 

TRAVES  78  0,39583  ELU2  10,1715049  2,09411043  10,7988613  250  23,15 

TRAVES  78  0,79167  ELU2  12,9772602  2,02770409  13,4441078  250  18,60 

TRAVES  78  1,1875  ELU2  34,5527998  1,96129775  34,71939  250  7,20 

TRAVES  78  0  ELU3  19,7136971  1,33436686  19,8487143  250  12,60 

TRAVES  78  0,39583  ELU3  5,6129777  1,26796052  6,02732863  250  41,48 

TRAVES  78  0,79167  ELU3  8,42952447  1,20285627  8,68317179  250  28,79 

TRAVES  78  1,1875  ELU3  21,0842007  1,13644994  21,1758843  250  11,81 

TRAVES  79  0  ELU1  10,5450661  0,8694331  10,6520496  250  23,47 

TRAVES  79  0,36991  ELU1  2,4587352  0,8082351  2,82933044  250  88,36 

TRAVES  79  0,73981  ELU1  6,21772801  0,74703711  6,35093182  250  39,36 
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TRAVES  79  1,10972  ELU1  13,4335553  0,68453702  13,485777  250  18,54 

TRAVES  79  0  ELU2  18,98628  1,38909939  19,1381195  250  13,06 

TRAVES  79  0,36991  ELU2  5,28124399  1,3265993  5,7594388  250  43,41 

TRAVES  79  0,73981  ELU2  8,41793464  1,26540131  8,69858293  250  28,74 

TRAVES  79  1,10972  ELU2  20,8675749  1,20420331  20,9715522  250  11,92 

TRAVES  79  0  ELU3  11,0605497  0,8694331  11,1625939  250  22,40 

TRAVES  79  0,36991  ELU3  2,58213245  0,8082351  2,93719933  250  85,12 

TRAVES  79  0,73981  ELU3  5,7188231  0,74703711  5,86337198  250  42,64 

TRAVES  79  1,10972  ELU3  12,9346504  0,68453702  12,9888781  250  19,25 

TRAVES  80  0  ELU1  4,87600139  0,49155947  4,94977593  250  50,51 

TRAVES  80  0,36991  ELU1  1,05945463  0,43036148  1,29540616  250  192,99 

TRAVES  80  0,73981  ELU1  4,3292388  0,36916348  4,37620311  250  57,13 

TRAVES  80  1,10972  ELU1  7,7644906  0,3066634  7,78263719  250  32,12 

TRAVES  80  0  ELU2  9,53663968  0,75844195  9,626692  250  25,97 

TRAVES  80  0,36991  ELU2  2,13016486  0,69724396  2,44868326  250  102,10 

TRAVES  80  0,73981  ELU2  5,2668555  0,63604596  5,38083918  250  46,46 

TRAVES  80  1,10972  ELU2  11,4143375  0,57354588  11,4574851  250  21,82 

TRAVES  80  0  ELU3  5,38788784  0,49155947  5,45474358  250  45,83 

TRAVES  80  0,36991  ELU3  0,69364324  0,43036148  1,01822097  250  245,53 

TRAVES  80  0,73981  ELU3  3,83033389  0,36916348  3,88333654  250  64,38 

TRAVES  80  1,10972  ELU3  7,26918281  0,3066634  7,28856269  250  34,30 

TRAVES  81  0  ELU1  13,1657937  0,95357468  13,2689879  250  18,84 

TRAVES  81  0,39583  ELU1  3,14061389  0,88716835  3,49637793  250  71,50 

TRAVES  81  0,79167  ELU1  6,87442684  0,82076201  7,01987857  250  35,61 

TRAVES  81  1,1875  ELU1  15,4571606  0,75565776  15,5124747  250  16,12 

TRAVES  81  0  ELU2  23,0024401  1,52213648  23,1530333  250  10,80 

TRAVES  81  0,39583  ELU2  6,7758214  1,45573014  7,22974456  250  34,58 

TRAVES  81  0,79167  ELU2  9,5815768  1,38932381  9,87913335  250  25,31 

TRAVES  81  1,1875  ELU2  24,3693466  1,32421955  24,4770449  250  10,21 

TRAVES  81  0  ELU3  13,6021863  0,95357468  13,7020943  250  18,25 

TRAVES  81  0,39583  ELU3  3,5806036  0,88716835  3,896399  250  64,16 

TRAVES  81  0,79167  ELU3  6,39355324  0,82076201  6,54969266  250  38,17 

TRAVES  81  1,1875  ELU3  14,9762871  0,75565776  15,0333705  250  16,63 

TRAVES  82  0  ELU1  22,1193278  1,00277046  22,1874133  250  11,27 

TRAVES  82  0,44769  ELU1  9,27040692  1,07698931  9,45622347  250  26,44 

TRAVES  82  0,89537  ELU1  5,18407598  1,15120816  5,55432124  250  45,01 

TRAVES  82  1,34306  ELU1  19,8711263  1,22672909  19,9844003  250  12,51 

TRAVES  82  0  ELU2  35,2341319  1,74600493  35,363677  250  7,07 

TRAVES  82  0,44769  ELU2  13,2089521  1,82152586  13,5805112  250  18,41 

TRAVES  82  0,89537  ELU2  10,0722614  1,8957447  10,5939603  250  23,60 

TRAVES  82  1,34306  ELU2  33,942765  1,96996355  34,1138325  250  7,33 

TRAVES  82  0  ELU3  21,4681806  1,00277046  21,5383245  250  11,61 

TRAVES  82  0,44769  ELU3  8,61925971  1,07698931  8,81880694  250  28,35 

TRAVES  82  0,89537  ELU3  5,53652589  1,15120816  5,88463759  250  42,48 

TRAVES  82  1,34306  ELU3  20,2307705  1,22672909  20,3420419  250  12,29 

TRAVES  84  0  ELU1  24,7835683  0,99829429  24,8438128  250  10,06 

TRAVES  84  0,3941  ELU1  13,7404029  1,06470063  13,863601  250  18,03 

TRAVES  84  0,78819  ELU1  5,66846043  1,12980488  5,99673418  250  41,69 
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TRAVES  84  1,18229  ELU1  13,3051511  1,19490913  13,4651576  250  18,57 

TRAVES  84  1,57639  ELU1  26,4957986  1,26131547  26,5857122  250  9,40 

TRAVES  84  0  ELU2  40,6840202  1,75143768  40,7969619  250  6,13 

TRAVES  84  0,3941  ELU2  21,561718  1,81654193  21,7900702  250  11,47 

TRAVES  84  0,78819  ELU2  4,59049501  1,88294826  5,63108577  250  44,40 

TRAVES  84  1,18229  ELU2  21,5509267  1,94805252  21,813463  250  11,46 

TRAVES  84  1,57639  ELU2  42,8135166  2,01315677  42,9552745  250  5,82 

TRAVES  84  0  ELU3  24,4289292  0,99829429  24,4900461  250  10,21 

TRAVES  84  0,3941  ELU3  13,3821667  1,06470063  13,5086323  250  18,51 

TRAVES  84  0,78819  ELU3  4,32101558  1,12980488  4,74347476  250  52,70 

TRAVES  84  1,18229  ELU3  13,1411595  1,19490913  13,3031386  250  18,79 

TRAVES  84  1,57639  ELU3  26,3282098  1,26131547  26,4186938  250  9,46 

B.LONG.EXT  1  0  ELU1  39,1998791  2,6669555  39,4711094  250  6,33 

B.LONG.EXT  1  0,375  ELU1  33,7401618  2,12528884  33,9403753  250  7,37 

B.LONG.EXT  1  0,75  ELU1  33,9080063  1,58362217  34,0187664  250  7,35 

B.LONG.EXT  1  0,75  ELU1  30,963409  3,05544447  31,4124166  250  7,96 

B.LONG.EXT  1  1,125  ELU1  31,8824902  2,51422106  32,1785193  250  7,77 

B.LONG.EXT  1  1,5  ELU1  38,5043984  1,97299766  38,655748  250  6,47 

B.LONG.EXT  1  1,5  ELU1  36,7277408  2,14554748  36,9152688  250  6,77 

B.LONG.EXT  1  1,875  ELU1  31,6969988  2,5817177  32,0108658  250  7,81 

B.LONG.EXT  1  2,25  ELU1  32,9390483  3,01877443  33,3514602  250  7,50 

B.LONG.EXT  1  2,25  ELU1  30,2549927  2,90961562  30,6718466  250  8,15 

B.LONG.EXT  1  2,625  ELU1  31,5818478  2,36839221  31,8471499  250  7,85 

B.LONG.EXT  1  3  ELU1  37,8500457  1,82672555  37,9820581  250  6,58 

B.LONG.EXT  1  3  ELU1  36,7061249  2,08915348  36,884052  250  6,78 

B.LONG.EXT  1  3,375  ELU1  31,6305065  2,52621022  31,9317108  250  7,83 

B.LONG.EXT  1  3,75  ELU1  32,0495878  2,9628237  32,4578349  250  7,70 

B.LONG.EXT  1  3,75  ELU1  29,3554763  2,7647059  29,743483  250  8,41 

B.LONG.EXT  1  4,125  ELU1  31,6031794  2,2234825  31,8369687  250  7,85 

B.LONG.EXT  1  4,5  ELU1  37,4219074  1,68225909  37,535172  250  6,66 

B.LONG.EXT  1  4,5  ELU1  36,3518102  2,07345077  36,528779  250  6,84 

B.LONG.EXT  1  4,875  ELU1  31,4461565  2,51006425  31,7452677  250  7,88 

B.LONG.EXT  1  5,25  ELU1  31,7871459  2,94667772  32,1942754  250  7,77 

B.LONG.EXT  1  5,25  ELU1  29,6364206  2,6653707  29,9938331  250  8,34 

B.LONG.EXT  1  5,625  ELU1  31,3205195  2,12370403  31,5357781  250  7,93 

B.LONG.EXT  1  6  ELU1  36,8251131  1,58248063  36,9269778  250  6,77 

B.LONG.EXT  1  6  ELU1  35,7160212  1,9869647  35,8814472  250  6,97 

B.LONG.EXT  1  6,375  ELU1  31,1845724  2,42357817  31,4658346  250  7,95 

B.LONG.EXT  1  6,75  ELU1  31,5326289  2,86063491  31,9195298  250  7,83 

B.LONG.EXT  1  6,75  ELU1  30,0301392  2,56850917  30,3578816  250  8,24 

B.LONG.EXT  1  7,125  ELU1  31,0898565  2,02684251  31,2874327  250  7,99 

B.LONG.EXT  1  7,5  ELU1  36,3096445  1,4856949  36,4007163  250  6,87 

B.LONG.EXT  1  7,5  ELU1  35,3211774  1,86886225  35,469191  250  7,05 

B.LONG.EXT  1  7,875  ELU1  31,0084565  2,30547572  31,2645171  250  8,00 

B.LONG.EXT  1  8,25  ELU1  31,2024495  2,74253246  31,5619598  250  7,92 

B.LONG.EXT  1  8,25  ELU1  30,4201824  2,47952435  30,7218427  250  8,14 

B.LONG.EXT  1  8,625  ELU1  30,9615252  2,04246761  31,1629758  250  8,02 

B.LONG.EXT  1  9  ELU1  35,9000411  1,60585414  36,0076277  250  6,94 
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B.LONG.EXT  1  9  ELU1  35,5415566  1,73631504  35,6685662  250  7,01 

B.LONG.EXT  1  9,375  ELU1  30,9394365  2,17337178  31,1676012  250  8,02 

B.LONG.EXT  1  9,75  ELU1  30,8118747  2,60998525  31,1417355  250  8,03 

B.LONG.EXT  1  9,75  ELU1  30,775272  2,60266587  31,1036811  250  8,04 

B.LONG.EXT  1  10,125  ELU1  30,9417031  2,16560913  31,1682303  250  8,02 

B.LONG.EXT  1  10,5  ELU1  35,5911731  1,72899566  35,716941  250  7,00 

B.LONG.EXT  1  10,5  ELU1  35,8612578  1,61211364  35,9698004  250  6,95 

B.LONG.EXT  1  10,875  ELU1  30,9750387  2,04872711  31,1776342  250  8,02 

B.LONG.EXT  1  11,25  ELU1  30,3930599  2,48534059  30,6963979  250  8,14 

B.LONG.EXT  1  11,25  ELU1  31,0862206  2,72273132  31,4418974  250  7,95 

B.LONG.EXT  1  11,625  ELU1  31,0190828  2,28611784  31,2707931  250  7,99 

B.LONG.EXT  1  12  ELU1  35,3611323  1,8490611  35,5058693  250  7,04 

B.LONG.EXT  1  12  ELU1  36,2731286  1,49297494  36,3651864  250  6,87 

B.LONG.EXT  1  12,375  ELU1  31,0971569  2,00981891  31,2913931  250  7,99 

B.LONG.EXT  1  12,75  ELU1  29,9911498  2,55104231  30,3148894  250  8,25 

B.LONG.EXT  1  12,75  ELU1  31,3573663  2,81734805  31,734788  250  7,88 

B.LONG.EXT  1  13,125  ELU1  31,1654935  2,38029131  31,4370059  250  7,95 

B.LONG.EXT  1  13,5  ELU1  35,6223839  1,94367784  35,7811108  250  6,99 

B.LONG.EXT  1  13,5  ELU1  36,7495343  1,57152266  36,8502011  250  6,78 

B.LONG.EXT  1  13,875  ELU1  31,2590749  2,11274607  31,4725412  250  7,94 

B.LONG.EXT  1  14,25  ELU1  29,7110184  2,65396947  30,0645185  250  8,32 

B.LONG.EXT  1  14,25  ELU1  31,6660212  2,84940469  32,0483107  250  7,80 

B.LONG.EXT  1  14,625  ELU1  31,2320989  2,41234796  31,5103518  250  7,93 

B.LONG.EXT  1  15  ELU1  35,8646077  1,97573448  36,0274988  250  6,94 

B.LONG.EXT  1  15  ELU1  37,0608053  1,71658822  37,1798778  250  6,72 

B.LONG.EXT  1  15,375  ELU1  31,1321834  2,25825489  31,376934  250  7,97 

B.LONG.EXT  1  15,75  ELU1  30,1014413  2,79992156  30,4895958  250  8,20 

B.LONG.EXT  1  15,75  ELU1  32,5818943  2,93280595  32,9755044  250  7,58 

B.LONG.EXT  1  16,125  ELU1  31,222177  2,49574921  31,5200037  250  7,93 

B.LONG.EXT  1  16,5  ELU1  35,8582194  2,059579  36,0352258  250  6,94 

B.LONG.EXT  1  16,5  ELU1  37,6556072  1,85331745  37,7921832  250  6,62 

B.LONG.EXT  1  16,875  ELU1  31,4153245  2,39454085  31,6879171  250  7,89 

B.LONG.EXT  1  17,25  ELU1  30,3252185  2,93576426  30,7485774  250  8,13 

B.LONG.EXT  1  17,25  ELU1  33,4251263  1,44982484  33,5193235  250  7,46 

B.LONG.EXT  1  17,625  ELU1  33,4844903  1,99104825  33,6616088  250  7,43 

B.LONG.EXT  1  18  ELU1  38,4046316  2,53271491  38,6543615  250  6,47 

B.LONG.EXT  1  0  ELU2  26,3102876  2,42867825  26,6444491  250  9,38 

B.LONG.EXT  1  0,375  ELU2  23,5996869  2,00403286  23,8535881  250  10,48 

B.LONG.EXT  1  0,75  ELU2  25,0011004  1,57938747  25,1503164  250  9,94 

B.LONG.EXT  1  0,75  ELU2  20,9031128  2,73276225  21,4323142  250  11,66 

B.LONG.EXT  1  1,125  ELU2  23,0776711  2,30811686  23,4213815  250  10,67 

B.LONG.EXT  1  1,5  ELU2  29,2819114  1,88391473  29,463159  250  8,49 

B.LONG.EXT  1  1,5  ELU2  25,702441  1,95857355  25,9253448  250  9,64 

B.LONG.EXT  1  1,875  ELU2  22,7808862  2,20857355  23,0998304  250  10,82 

B.LONG.EXT  1  2,25  ELU2  23,3059745  2,45857355  23,6918172  250  10,55 

B.LONG.EXT  1  2,25  ELU2  19,7048974  2,50236091  20,1759365  250  12,39 

B.LONG.EXT  1  2,625  ELU2  22,5154981  2,07771552  22,8012798  250  10,96 

B.LONG.EXT  1  3  ELU2  28,0518939  1,65307013  28,1976359  250  8,87 
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B.LONG.EXT  1  3  ELU2  25,2709186  1,88573719  25,4811173  250  9,81 

B.LONG.EXT  1  3,375  ELU2  22,2995405  2,13618045  22,604409  250  11,06 

B.LONG.EXT  1  3,75  ELU2  22,4263956  2,38618045  22,8040521  250  10,96 

B.LONG.EXT  1  3,75  ELU2  18,617953  2,26944958  19,0283835  250  13,14 

B.LONG.EXT  1  4,125  ELU2  22,0285537  1,84480419  22,25909  250  11,23 

B.LONG.EXT  1  4,5  ELU2  26,8857975  1,4201588  26,9980863  250  9,26 

B.LONG.EXT  1  4,5  ELU2  24,2385802  1,83470242  24,4460052  250  10,23 

B.LONG.EXT  1  4,875  ELU2  21,6184389  2,08470242  21,9179117  250  11,41 

B.LONG.EXT  1  5,25  ELU2  22,2820431  2,33470242  22,646014  250  11,04 

B.LONG.EXT  1  5,25  ELU2  18,6978543  2,11525421  19,0534159  250  13,12 

B.LONG.EXT  1  5,625  ELU2  21,2890204  1,69016555  21,4893547  250  11,63 

B.LONG.EXT  1  6  ELU2  25,6512112  1,26552016  25,7446938  250  9,71 

B.LONG.EXT  1  6  ELU2  22,937118  1,68202693  23,1213975  250  10,81 

B.LONG.EXT  1  6,375  ELU2  20,9689201  1,93247019  21,2343809  250  11,77 

B.LONG.EXT  1  6,75  ELU2  22,0459519  2,18247019  22,3676893  250  11,18 

B.LONG.EXT  1  6,75  ELU2  19,5422734  1,9636292  19,8360271  250  12,60 

B.LONG.EXT  1  7,125  ELU2  20,7436868  1,53854055  20,9141547  250  11,95 

B.LONG.EXT  1  7,5  ELU2  24,6567611  1,11389516  24,7321279  250  10,11 

B.LONG.EXT  1  7,5  ELU2  23,009653  1,4765575  23,1513455  250  10,80 

B.LONG.EXT  1  7,875  ELU2  20,5658367  1,7265575  20,7821232  250  12,03 

B.LONG.EXT  1  8,25  ELU2  21,5789109  1,97700076  21,8489129  250  11,44 

B.LONG.EXT  1  8,25  ELU2  20,2746776  1,80407865  20,5140599  250  12,19 

B.LONG.EXT  1  8,625  ELU2  20,4672571  1,37987653  20,6063289  250  12,13 

B.LONG.EXT  1  9  ELU2  23,9329815  1,03147227  23,999571  250  10,42 

B.LONG.EXT  1  9  ELU2  23,3350079  1,24922504  23,4351079  250  10,67 

B.LONG.EXT  1  9,375  ELU2  20,4300609  1,49922504  20,5944268  250  12,14 

B.LONG.EXT  1  9,75  ELU2  20,9272341  1,7496683  21,145523  250  11,82 

B.LONG.EXT  1  9,75  ELU2  20,8669201  1,74405547  21,0844384  250  11,86 

B.LONG.EXT  1  10,125  ELU2  20,4549059  1,49405547  20,617948  250  12,13 

B.LONG.EXT  1  10,5  ELU2  23,4591462  1,24361221  23,5578279  250  10,61 

B.LONG.EXT  1  10,5  ELU2  23,9093322  1,034978  23,9764406  250  10,43 

B.LONG.EXT  1  10,875  ELU2  20,5513817  1,34348864  20,6827023  250  12,09 

B.LONG.EXT  1  11,25  ELU2  20,1471414  1,76857729  20,3786875  250  12,27 

B.LONG.EXT  1  11,25  ELU2  21,3023929  1,95351739  21,5694375  250  11,59 

B.LONG.EXT  1  11,625  ELU2  20,6932056  1,70307413  20,9023956  250  11,96 

B.LONG.EXT  1  12  ELU2  23,2115802  1,45307413  23,3476279  250  10,71 

B.LONG.EXT  1  12  ELU2  24,7313101  1,07542958  24,8013577  250  10,08 

B.LONG.EXT  1  12,375  ELU2  20,9171758  1,50051823  21,0780195  250  11,86 

B.LONG.EXT  1  12,75  ELU2  19,2896139  1,92516362  19,5756985  250  12,77 

B.LONG.EXT  1  12,75  ELU2  21,5657438  2,118544  21,875694  250  11,43 

B.LONG.EXT  1  13,125  ELU2  21,1512561  1,86810074  21,3973138  250  11,68 

B.LONG.EXT  1  13,5  ELU2  23,1289946  1,61810074  23,298179  250  10,73 

B.LONG.EXT  1  13,5  ELU2  25,7663373  1,23617564  25,8551451  250  9,67 

B.LONG.EXT  1  13,875  ELU2  21,4553833  1,66082103  21,6473659  250  11,55 

B.LONG.EXT  1  14,25  ELU2  18,5292349  2,08546642  18,878031  250  13,24 

B.LONG.EXT  1  14,25  ELU2  21,7867646  2,19281993  22,1153451  250  11,30 

B.LONG.EXT  1  14,625  ELU2  21,6358812  1,94193341  21,8957684  250  11,42 

B.LONG.EXT  1  15  ELU2  23,8687434  1,69193341  24,0479693  250  10,40 
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B.LONG.EXT  1  15  ELU2  26,7358595  1,45751316  26,8547802  250  9,31 

B.LONG.EXT  1  15,375  ELU2  21,7658949  1,88215855  22,0086742  250  11,36 

B.LONG.EXT  1  15,75  ELU2  18,8754355  2,30680394  19,2936803  250  12,96 

B.LONG.EXT  1  15,75  ELU2  22,7116724  2,29526004  23,0569885  250  10,84 

B.LONG.EXT  1  16,125  ELU2  21,9901176  2,04481678  22,2735067  250  11,22 

B.LONG.EXT  1  16,5  ELU2  24,2540752  1,79481678  24,45249  250  10,22 

B.LONG.EXT  1  16,5  ELU2  27,8672432  1,65785432  28,0147941  250  8,92 

B.LONG.EXT  1  16,875  ELU2  22,298692  2,08249971  22,5885386  250  11,07 

B.LONG.EXT  1  17,25  ELU2  19,8099994  2,5071451  20,2803699  250  12,33 

B.LONG.EXT  1  17,25  ELU2  24,1962719  1,35201108  24,309327  250  10,28 

B.LONG.EXT  1  17,625  ELU2  23,1733037  1,77709974  23,3768316  250  10,69 

B.LONG.EXT  1  18  ELU2  24,9846112  2,20174513  25,2739755  250  9,89 

B.LONG.EXT  1  0  ELU3  26,5175888  1,99677143  26,7421728  250  9,35 

B.LONG.EXT  1  0,375  ELU3  23,2359634  1,60670051  23,4020181  250  10,68 

B.LONG.EXT  1  0,75  ELU3  23,730663  1,21662959  23,824041  250  10,49 

B.LONG.EXT  1  0,75  ELU3  21,0632315  2,26550856  21,4256227  250  11,67 

B.LONG.EXT  1  1,125  ELU3  22,2303693  1,87499438  22,4663333  250  11,13 

B.LONG.EXT  1  1,5  ELU3  27,2406167  1,48536672  27,3618373  250  9,14 

B.LONG.EXT  1  1,5  ELU3  25,2614856  1,59594246  25,4122757  250  9,84 

B.LONG.EXT  1  1,875  ELU3  22,0565387  1,88140345  22,2959623  250  11,21 

B.LONG.EXT  1  2,25  ELU3  22,7286235  2,16642118  23,0362859  250  10,85 

B.LONG.EXT  1  2,25  ELU3  20,3339672  2,13885661  20,6686803  250  12,10 

B.LONG.EXT  1  2,625  ELU3  21,9261934  1,74922895  22,1345287  250  11,29 

B.LONG.EXT  1  3  ELU3  26,5583488  1,35915803  26,6624797  250  9,38 

B.LONG.EXT  1  3  ELU3  25,124322  1,54791461  25,266968  250  9,89 

B.LONG.EXT  1  3,375  ELU3  21,8875728  1,8333756  22,1167277  250  11,30 

B.LONG.EXT  1  3,75  ELU3  22,0161947  2,11839333  22,3198477  250  11,20 

B.LONG.EXT  1  3,75  ELU3  19,4998218  1,99369608  19,80322  250  12,62 

B.LONG.EXT  1  4,125  ELU3  21,788161  1,60406842  21,9645866  250  11,38 

B.LONG.EXT  1  4,5  ELU3  25,9853341  1,21444076  26,0703316  250  9,59 

B.LONG.EXT  1  4,5  ELU3  24,6288838  1,52908338  24,7708742  250  10,09 

B.LONG.EXT  1  4,875  ELU3  21,5758803  1,81410111  21,8034745  250  11,47 

B.LONG.EXT  1  5,25  ELU3  21,8638662  2,09911884  22,1641048  250  11,28 

B.LONG.EXT  1  5,25  ELU3  19,7129215  1,89741145  19,984989  250  12,51 

B.LONG.EXT  1  5,625  ELU3  21,4023208  1,50778379  21,5610661  250  11,59 

B.LONG.EXT  1  6  ELU3  25,2927802  1,11771287  25,3667613  250  9,86 

B.LONG.EXT  1  6  ELU3  23,8966284  1,44075776  24,0265727  250  10,41 

B.LONG.EXT  1  6,375  ELU3  21,2256037  1,72533223  21,4349379  250  11,66 

B.LONG.EXT  1  6,75  ELU3  21,6916814  2,01034996  21,9693778  250  11,38 

B.LONG.EXT  1  6,75  ELU3  20,189545  1,80471422  20,4300932  250  12,24 

B.LONG.EXT  1  7,125  ELU3  21,0997923  1,41508656  21,2416724  250  11,77 

B.LONG.EXT  1  7,5  ELU3  24,7156934  1,02457237  24,7793209  250  10,09 

B.LONG.EXT  1  7,5  ELU3  23,7272263  1,31918994  23,8369892  250  10,49 

B.LONG.EXT  1  7,875  ELU3  20,9978977  1,60376441  21,1808378  250  11,80 

B.LONG.EXT  1  8,25  ELU3  21,4024913  1,88878214  21,6510768  250  11,55 

B.LONG.EXT  1  8,25  ELU3  20,620005  1,70869102  20,8313101  250  12,00 

B.LONG.EXT  1  8,625  ELU3  20,9404997  1,33768038  21,0682864  250  11,87 

B.LONG.EXT  1  9  ELU3  24,285376  1,05266265  24,3537222  250  10,27 
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B.LONG.EXT  1  9  ELU3  23,9268915  1,18312355  24,0144849  250  10,41 

B.LONG.EXT  1  9,375  ELU3  20,918411  1,46858454  21,0724972  250  11,86 

B.LONG.EXT  1  9,75  ELU3  21,0116972  1,75315901  21,2299816  250  11,78 

B.LONG.EXT  1  9,75  ELU3  20,9756672  1,74937227  21,193384  250  11,80 

B.LONG.EXT  1  10,125  ELU3  20,9314976  1,46435454  21,0846056  250  11,86 

B.LONG.EXT  1  10,5  ELU3  23,997222  1,17933681  24,0840023  250  10,38 

B.LONG.EXT  1  10,5  ELU3  24,2669534  1,05532222  24,3356969  250  10,27 

B.LONG.EXT  1  10,875  ELU3  20,9849746  1,34033995  21,1129982  250  11,84 

B.LONG.EXT  1  11,25  ELU3  20,5521124  1,68741442  20,7588879  250  12,04 

B.LONG.EXT  1  11,25  ELU3  21,2456264  1,87333289  21,4919699  250  11,63 

B.LONG.EXT  1  11,625  ELU3  21,0597607  1,5878719  21,2385859  250  11,77 

B.LONG.EXT  1  12  ELU3  23,8286653  1,30285417  23,9352789  250  10,44 

B.LONG.EXT  1  12  ELU3  24,7407957  1,0038412  24,8018157  250  10,08 

B.LONG.EXT  1  12,375  ELU3  21,1789582  1,39391213  21,3161264  250  11,73 

B.LONG.EXT  1  12,75  ELU3  20,0676508  1,78353979  20,3040304  250  12,31 

B.LONG.EXT  1  12,75  ELU3  21,4340865  1,96890264  21,7036817  250  11,52 

B.LONG.EXT  1  13,125  ELU3  21,295924  1,68388491  21,4947153  250  11,63 

B.LONG.EXT  1  13,5  ELU3  23,8994576  1,39931044  24,0220374  250  10,41 

B.LONG.EXT  1  13,5  ELU3  25,3135337  1,10370432  25,3856156  250  9,85 

B.LONG.EXT  1  13,875  ELU3  21,4442758  1,49333198  21,599701  250  11,57 

B.LONG.EXT  1  14,25  ELU3  19,6778447  1,88384617  19,9465335  250  12,53 

B.LONG.EXT  1  14,25  ELU3  21,6322748  2,00489169  21,9092238  250  11,41 

B.LONG.EXT  1  14,625  ELU3  21,4895186  1,7194307  21,6949012  250  11,52 

B.LONG.EXT  1  15  ELU3  24,2828048  1,43441297  24,4095726  250  10,24 

B.LONG.EXT  1  15  ELU3  25,7689743  1,2419152  25,8585982  250  9,67 

B.LONG.EXT  1  15,375  ELU3  21,4767482  1,63154286  21,6618676  250  11,54 

B.LONG.EXT  1  15,75  ELU3  19,8912358  2,02117051  20,1969466  250  12,38 

B.LONG.EXT  1  15,75  ELU3  22,3720422  2,06941884  22,6573554  250  11,03 

B.LONG.EXT  1  16,125  ELU3  21,5819362  1,78440111  21,8021153  250  11,47 

B.LONG.EXT  1  16,5  ELU3  24,3925369  1,49982664  24,5304769  250  10,19 

B.LONG.EXT  1  16,5  ELU3  26,3920448  1,36568651  26,4978363  250  9,43 

B.LONG.EXT  1  16,875  ELU3  21,7630696  1,75620069  21,9746199  250  11,38 

B.LONG.EXT  1  17,25  ELU3  20,4075925  2,14582835  20,7432777  250  12,05 

B.LONG.EXT  1  17,25  ELU3  23,2474296  1,08283226  23,3229621  250  10,72 

B.LONG.EXT  1  17,625  ELU3  22,9802918  1,47290318  23,121465  250  10,81 

B.LONG.EXT  1  18  ELU3  25,7223413  1,8629741  25,9239437  250  9,64 

B.LONG.EXT  2  0  ELU1  39,1139235  1,89799304  39,2518298  250  6,37 

B.LONG.EXT  2  0,375  ELU1  36,5644535  1,40863134  36,6457636  250  6,82 

B.LONG.EXT  2  0,75  ELU1  35,4771744  0,9197129  35,5129204  250  7,04 

B.LONG.EXT  2  0,75  ELU1  33,7396589  3,2278089  34,1997198  250  7,31 

B.LONG.EXT  2  1,125  ELU1  31,3234045  2,73889046  31,6805971  250  7,89 

B.LONG.EXT  2  1,5  ELU1  38,4855953  2,24997202  38,6824013  250  6,46 

B.LONG.EXT  2  1,5  ELU1  36,1226768  2,02431116  36,2924412  250  6,89 

B.LONG.EXT  2  1,875  ELU1  31,2378712  2,51322959  31,5397141  250  7,93 

B.LONG.EXT  2  2,25  ELU1  35,3728535  3,0025913  35,7531178  250  6,99 

B.LONG.EXT  2  2,25  ELU1  34,360796  3,22919942  34,8130362  250  7,18 

B.LONG.EXT  2  2,625  ELU1  31,5795239  2,74028098  31,9342097  250  7,83 

B.LONG.EXT  2  3  ELU1  38,9625628  2,25136254  39,1572113  250  6,38 
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B.LONG.EXT  2  3  ELU1  36,3640808  1,74754604  36,4898359  250  6,85 

B.LONG.EXT  2  3,375  ELU1  32,2142575  2,23646448  32,4463204  250  7,71 

B.LONG.EXT  2  3,75  ELU1  34,3252115  2,72582618  34,6483843  250  7,22 

B.LONG.EXT  2  3,75  ELU1  33,4189697  3,09863379  33,8471879  250  7,39 

B.LONG.EXT  2  4,125  ELU1  32,7419379  2,60927209  33,0523736  250  7,56 

B.LONG.EXT  2  4,5  ELU1  39,809429  2,12035365  39,9784735  250  6,25 

B.LONG.EXT  2  4,5  ELU1  37,5959147  1,65199771  37,7046428  250  6,63 

B.LONG.EXT  2  4,875  ELU1  33,2195896  2,14091615  33,4259136  250  7,48 

B.LONG.EXT  2  5,25  ELU1  33,6096956  2,63027786  33,9170565  250  7,37 

B.LONG.EXT  2  5,25  ELU1  32,6256579  2,99087097  33,0343682  250  7,57 

B.LONG.EXT  2  5,625  ELU1  33,6048098  2,50195253  33,8830716  250  7,38 

B.LONG.EXT  2  6  ELU1  40,321771  2,01303409  40,472239  250  6,18 

B.LONG.EXT  2  6  ELU1  38,646764  1,55734844  38,7407843  250  6,45 

B.LONG.EXT  2  6,375  ELU1  33,9520643  2,04626688  34,1365537  250  7,32 

B.LONG.EXT  2  6,75  ELU1  33,0524177  2,53518532  33,3428225  250  7,50 

B.LONG.EXT  2  6,75  ELU1  31,922752  2,8537145  32,3031447  250  7,74 

B.LONG.EXT  2  7,125  ELU1  34,1948368  2,36479606  34,4392748  250  7,26 

B.LONG.EXT  2  7,5  ELU1  40,5019039  1,87543436  40,6319577  250  6,15 

B.LONG.EXT  2  7,5  ELU1  39,4541093  1,46631134  39,535768  250  6,32 

B.LONG.EXT  2  7,875  ELU1  34,3710705  1,95522978  34,537505  250  7,24 

B.LONG.EXT  2  8,25  ELU1  32,6742507  2,44459148  32,9474542  250  7,59 

B.LONG.EXT  2  8,25  ELU1  32,0708713  2,70910737  32,4123213  250  7,71 

B.LONG.EXT  2  8,625  ELU1  34,4662777  2,22018893  34,6801386  250  7,21 

B.LONG.EXT  2  9  ELU1  40,3574437  1,73082723  40,4686367  250  6,18 

B.LONG.EXT  2  9  ELU1  39,9841261  1,59361145  40,0792855  250  6,24 

B.LONG.EXT  2  9,375  ELU1  34,4933133  2,08252989  34,6813993  250  7,21 

B.LONG.EXT  2  9,75  ELU1  32,4215819  2,5718916  32,7261799  250  7,64 

B.LONG.EXT  2  9,75  ELU1  32,380446  2,56977026  32,6849268  250  7,65 

B.LONG.EXT  2  10,125  ELU1  34,4532376  2,08040856  34,6411587  250  7,22 

B.LONG.EXT  2  10,5  ELU1  39,9355697  1,59149012  40,0305914  250  6,25 

B.LONG.EXT  2  10,5  ELU1  40,2401773  1,73509838  40,3522437  250  6,20 

B.LONG.EXT  2  10,875  ELU1  34,335937  2,22401682  34,5513433  250  7,24 

B.LONG.EXT  2  11,25  ELU1  32,2765731  2,71337852  32,6169348  250  7,66 

B.LONG.EXT  2  11,25  ELU1  32,8042604  2,44293776  33,0760236  250  7,56 

B.LONG.EXT  2  11,625  ELU1  34,1558505  1,95401932  34,3231219  250  7,28 

B.LONG.EXT  2  12  ELU1  39,2466633  1,46465762  39,3285678  250  6,36 

B.LONG.EXT  2  12  ELU1  40,1946036  1,87345321  40,3253721  250  6,20 

B.LONG.EXT  2  12,375  ELU1  33,8815294  2,36281491  34,1277997  250  7,33 

B.LONG.EXT  2  12,75  ELU1  32,2708813  2,85173335  32,6466986  250  7,66 

B.LONG.EXT  2  12,75  ELU1  33,3850583  2,51290281  33,6675832  250  7,43 

B.LONG.EXT  2  13,125  ELU1  33,5680971  2,02398437  33,7506546  250  7,41 

B.LONG.EXT  2  13,5  ELU1  38,3249876  1,53506593  38,417105  250  6,51 

B.LONG.EXT  2  13,5  ELU1  39,8437736  1,98772321  39,9922421  250  6,25 

B.LONG.EXT  2  13,875  ELU1  33,1713355  2,47664165  33,4475524  250  7,47 

B.LONG.EXT  2  14,25  ELU1  33,0632083  2,96600335  33,4599353  250  7,47 

B.LONG.EXT  2  14,25  ELU1  34,1063046  2,60432956  34,4033082  250  7,27 

B.LONG.EXT  2  14,625  ELU1  32,7119583  2,11541112  32,9165173  250  7,59 

B.LONG.EXT  2  15  ELU1  37,1550679  1,62604942  37,2616583  250  6,71 
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B.LONG.EXT  2  15  ELU1  39,1639514  2,12658424  39,3367789  250  6,36 

B.LONG.EXT  2  15,375  ELU1  32,14275  2,61594594  32,4605283  250  7,70 

B.LONG.EXT  2  15,75  ELU1  34,0420433  3,10486438  34,4642026  250  7,25 

B.LONG.EXT  2  15,75  ELU1  35,178198  2,864269  35,5262963  250  7,04 

B.LONG.EXT  2  16,125  ELU1  31,8315549  2,3749073  32,0962372  250  7,79 

B.LONG.EXT  2  16,5  ELU1  36,3039931  1,88598886  36,4506622  250  6,86 

B.LONG.EXT  2  16,5  ELU1  38,7801035  2,14536145  38,9577227  250  6,42 

B.LONG.EXT  2  16,875  ELU1  31,9069587  2,63427989  32,231542  250  7,76 

B.LONG.EXT  2  17,25  ELU1  33,6087254  3,12319833  34,0412915  250  7,34 

B.LONG.EXT  2  17,25  ELU1  35,4233053  0,83586838  35,4528784  250  7,05 

B.LONG.EXT  2  17,625  ELU1  36,9353194  1,32478682  37,0065265  250  6,76 

B.LONG.EXT  2  18  ELU1  39,909171  1,81370526  40,0326181  250  6,24 

B.LONG.EXT  2  0  ELU2  27,053422  1,92410715  27,2579201  250  9,17 

B.LONG.EXT  2  0,375  ELU2  26,7986517  1,58678445  26,9392165  250  9,28 

B.LONG.EXT  2  0,75  ELU2  28,4382276  1,24946176  28,5204533  250  8,77 

B.LONG.EXT  2  0,75  ELU2  24,733035  2,74337299  25,1853391  250  9,93 

B.LONG.EXT  2  1,125  ELU2  22,2401021  2,40605029  22,6271823  250  11,05 

B.LONG.EXT  2  1,5  ELU2  28,6404555  2,0687276  28,8637245  250  8,66 

B.LONG.EXT  2  1,5  ELU2  25,3206326  1,96363162  25,5480329  250  9,79 

B.LONG.EXT  2  1,875  ELU2  22,1397139  2,30095432  22,4955574  250  11,11 

B.LONG.EXT  2  2,25  ELU2  28,2337068  2,63827701  28,6011139  250  8,74 

B.LONG.EXT  2  2,25  ELU2  25,6750666  2,71688774  26,1027486  250  9,58 

B.LONG.EXT  2  2,625  ELU2  22,5114624  2,37956505  22,885649  250  10,92 

B.LONG.EXT  2  3  ELU2  29,0323105  2,04224235  29,2470052  250  8,55 

B.LONG.EXT  2  3  ELU2  25,5754766  1,60137709  25,7254393  250  9,72 

B.LONG.EXT  2  3,375  ELU2  23,2677027  1,93869978  23,5087571  250  10,63 

B.LONG.EXT  2  3,75  ELU2  27,081837  2,27602248  27,3672565  250  9,14 

B.LONG.EXT  2  3,75  ELU2  24,7090075  2,54223808  25,0982863  250  9,96 

B.LONG.EXT  2  4,125  ELU2  23,9259686  2,20491539  24,228845  250  10,32 

B.LONG.EXT  2  4,5  ELU2  30,0012336  1,86759269  30,1751177  250  8,28 

B.LONG.EXT  2  4,5  ELU2  26,3127619  1,42402378  26,4281095  250  9,46 

B.LONG.EXT  2  4,875  ELU2  24,5760128  1,76134648  24,7646407  250  10,10 

B.LONG.EXT  2  5,25  ELU2  26,1859068  2,09866917  26,4369997  250  9,46 

B.LONG.EXT  2  5,25  ELU2  23,680343  2,36943039  24,0333361  250  10,40 

B.LONG.EXT  2  5,625  ELU2  25,0965974  2,03210769  25,3422096  250  9,86 

B.LONG.EXT  2  6  ELU2  30,6135585  1,694785  30,753973  250  8,13 

B.LONG.EXT  2  6  ELU2  27,821998  1,25661533  27,9070031  250  8,96 

B.LONG.EXT  2  6,375  ELU2  25,581362  1,59393803  25,7299047  250  9,72 

B.LONG.EXT  2  6,75  ELU2  25,4453196  1,93170398  25,6643474  250  9,74 

B.LONG.EXT  2  6,75  ELU2  23,4861005  2,14920814  23,779281  250  10,51 

B.LONG.EXT  2  7,125  ELU2  25,9179026  1,81144218  26,1071187  250  9,58 

B.LONG.EXT  2  7,5  ELU2  30,7779733  1,47411948  30,8836968  250  8,09 

B.LONG.EXT  2  7,5  ELU2  29,0314418  1,09572781  29,0934094  250  8,59 

B.LONG.EXT  2  7,875  ELU2  26,1710178  1,4330505  26,2884589  250  9,51 

B.LONG.EXT  2  8,25  ELU2  24,8985796  1,77081646  25,0867822  250  9,97 

B.LONG.EXT  2  8,25  ELU2  23,8925656  1,91486735  24,1216674  250  10,36 

B.LONG.EXT  2  8,625  ELU2  26,3081133  1,57754465  26,4496269  250  9,45 

B.LONG.EXT  2  9  ELU2  30,4957458  1,24022196  30,5713095  250  8,18 
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B.LONG.EXT  2  9  ELU2  29,8732247  1,01076332  29,9244796  250  8,35 

B.LONG.EXT  2  9,375  ELU2  26,3537901  1,34808601  26,4570266  250  9,45 

B.LONG.EXT  2  9,75  ELU2  24,4767583  1,68585197  24,6503141  250  10,14 

B.LONG.EXT  2  9,75  ELU2  24,4084503  1,68946691  24,583233  250  10,17 

B.LONG.EXT  2  10,125  ELU2  26,3066836  1,35170096  26,4106586  250  9,47 

B.LONG.EXT  2  10,5  ELU2  29,8342454  1,01437826  29,8859346  250  8,37 

B.LONG.EXT  2  10,5  ELU2  30,3420099  1,24006048  30,4179358  250  8,22 

B.LONG.EXT  2  10,875  ELU2  26,1540241  1,57738318  26,2963379  250  9,51 

B.LONG.EXT  2  11,25  ELU2  24,1519039  1,91514914  24,3786352  250  10,25 

B.LONG.EXT  2  11,25  ELU2  25,0319881  1,73555261  25,2118396  250  9,92 

B.LONG.EXT  2  11,625  ELU2  25,921034  1,39822991  26,033923  250  9,60 

B.LONG.EXT  2  12  ELU2  28,8220941  1,06090722  28,8806108  250  8,66 

B.LONG.EXT  2  12  ELU2  30,4013042  1,46302774  30,5067312  250  8,19 

B.LONG.EXT  2  12,375  ELU2  25,5574879  1,8007937  25,7471117  250  9,71 

B.LONG.EXT  2  12,75  ELU2  23,9458271  2,1381164  24,2305027  250  10,32 

B.LONG.EXT  2  12,75  ELU2  25,8117468  1,90424407  26,02162  250  9,61 

B.LONG.EXT  2  13,125  ELU2  25,1566231  1,56647811  25,3025147  250  9,88 

B.LONG.EXT  2  13,5  ELU2  27,5283546  1,22915542  27,6105555  250  9,05 

B.LONG.EXT  2  13,5  ELU2  30,0592098  1,64638894  30,1941696  250  8,28 

B.LONG.EXT  2  13,875  ELU2  24,6418953  1,98371164  24,8802801  250  10,05 

B.LONG.EXT  2  14,25  ELU2  24,1157469  2,32103433  24,4485347  250  10,23 

B.LONG.EXT  2  14,25  ELU2  26,7178004  2,07381017  26,9581698  250  9,27 

B.LONG.EXT  2  14,625  ELU2  24,097659  1,73604421  24,2845366  250  10,29 

B.LONG.EXT  2  15  ELU2  26,0202739  1,39872152  26,132813  250  9,57 

B.LONG.EXT  2  15  ELU2  29,3674261  1,83383077  29,5386953  250  8,46 

B.LONG.EXT  2  15,375  ELU2  23,4501116  2,17115347  23,7497254  250  10,53 

B.LONG.EXT  2  15,75  ELU2  25,1444579  2,50847617  25,5170751  250  9,80 

B.LONG.EXT  2  15,75  ELU2  27,9095003  2,40803088  28,2194268  250  8,86 

B.LONG.EXT  2  16,125  ELU2  23,1296417  2,07070819  23,4060638  250  10,68 

B.LONG.EXT  2  16,5  ELU2  25,4533166  1,73294223  25,6296819  250  9,75 

B.LONG.EXT  2  16,5  ELU2  29,1314488  1,89408563  29,3155929  250  8,53 

B.LONG.EXT  2  16,875  ELU2  23,2130742  2,23140832  23,5326234  250  10,62 

B.LONG.EXT  2  17,25  ELU2  24,5144876  2,56873102  24,9149602  250  10,03 

B.LONG.EXT  2  17,25  ELU2  28,3483564  1,10927315  28,4133907  250  8,80 

B.LONG.EXT  2  17,625  ELU2  27,4165543  1,44659585  27,5308076  250  9,08 

B.LONG.EXT  2  18  ELU2  27,4932328  1,78391854  27,6663142  250  9,04 

B.LONG.EXT  2  0  ELU3  26,4316332  1,50883734  26,5605159  250  9,41 

B.LONG.EXT  2  0,375  ELU3  25,5026579  1,17151464  25,5832543  250  9,77 

B.LONG.EXT  2  0,75  ELU3  25,5821632  0,83374868  25,6228899  250  9,76 

B.LONG.EXT  2  0,75  ELU3  23,5669092  2,3580723  23,9182091  250  10,45 

B.LONG.EXT  2  1,125  ELU3  21,708252  2,02074961  21,9885991  250  11,37 

B.LONG.EXT  2  1,5  ELU3  27,0220329  1,68298365  27,1788072  250  9,20 

B.LONG.EXT  2  1,5  ELU3  24,8612346  1,54699215  25,0052102  250  10,00 

B.LONG.EXT  2  1,875  ELU3  21,6396798  1,88431485  21,8844161  250  11,42 

B.LONG.EXT  2  2,25  ELU3  25,4516939  2,22163754  25,7409352  250  9,71 

B.LONG.EXT  2  2,25  ELU3  24,1503712  2,35269954  24,491754  250  10,21 

B.LONG.EXT  2  2,625  ELU3  21,9235161  2,01537685  22,1996799  250  11,26 

B.LONG.EXT  2  3  ELU3  27,3811132  1,67805415  27,5349407  250  9,08 
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B.LONG.EXT  2  3  ELU3  25,0723839  1,30285573  25,173731  250  9,93 

B.LONG.EXT  2  3,375  ELU3  22,4699104  1,64017843  22,6487843  250  11,04 

B.LONG.EXT  2  3,75  ELU3  24,578391  1,97794438  24,8160048  250  10,07 

B.LONG.EXT  2  3,75  ELU3  23,38593  2,23400532  23,7038829  250  10,55 

B.LONG.EXT  2  4,125  ELU3  22,9269194  1,89668262  23,1610848  250  10,79 

B.LONG.EXT  2  4,5  ELU3  28,0862834  1,55891667  28,2157754  250  8,86 

B.LONG.EXT  2  4,5  ELU3  25,8729883  1,20434383  25,9569424  250  9,63 

B.LONG.EXT  2  4,875  ELU3  23,3500201  1,54166652  23,5022052  250  10,64 

B.LONG.EXT  2  5,25  ELU3  23,9733417  1,87898922  24,1932411  250  10,33 

B.LONG.EXT  2  5,25  ELU3  22,7020248  2,12762455  22,9991802  250  10,87 

B.LONG.EXT  2  5,625  ELU3  23,6868305  1,78985859  23,8888409  250  10,47 

B.LONG.EXT  2  6  ELU3  28,5023782  1,45253589  28,6131988  250  8,74 

B.LONG.EXT  2  6  ELU3  26,8275053  1,10708803  26,8959471  250  9,30 

B.LONG.EXT  2  6,375  ELU3  23,9928763  1,44485398  24,1230372  250  10,36 

B.LONG.EXT  2  6,75  ELU3  23,4981766  1,78217668  23,7000584  250  10,55 

B.LONG.EXT  2  6,75  ELU3  22,3229279  1,99339599  22,5883597  250  11,07 

B.LONG.EXT  2  7,125  ELU3  24,2045533  1,65607329  24,3739233  250  10,26 

B.LONG.EXT  2  7,5  ELU3  28,6208078  1,3187506  28,7118085  250  8,71 

B.LONG.EXT  2  7,5  ELU3  27,5732324  1,01238508  27,6289326  250  9,05 

B.LONG.EXT  2  7,875  ELU3  24,3608649  1,34970777  24,4727782  250  10,22 

B.LONG.EXT  2  8,25  ELU3  23,1615717  1,68703047  23,3451626  250  10,71 

B.LONG.EXT  2  8,25  ELU3  22,5578389  1,85273785  22,7849514  250  10,97 

B.LONG.EXT  2  8,625  ELU3  24,4454715  1,51541515  24,5859823  250  10,17 

B.LONG.EXT  2  9  ELU3  28,4560722  1,17764919  28,5290837  250  8,76 

B.LONG.EXT  2  9  ELU3  28,0825352  1,04041996  28,140295  250  8,88 

B.LONG.EXT  2  9,375  ELU3  24,4722878  1,37774266  24,588359  250  10,17 

B.LONG.EXT  2  9,75  ELU3  22,9083302  1,71550862  23,1002273  250  10,82 

B.LONG.EXT  2  9,75  ELU3  22,8671944  1,71606031  23,059557  250  10,84 

B.LONG.EXT  2  10,125  ELU3  24,4424594  1,37873761  24,558839  250  10,18 

B.LONG.EXT  2  10,5  ELU3  28,0544735  1,04141492  28,1124015  250  8,89 

B.LONG.EXT  2  10,5  ELU3  28,3593004  1,17840116  28,4326539  250  8,79 

B.LONG.EXT  2  10,875  ELU3  24,3458729  1,51616712  24,4870948  250  10,21 

B.LONG.EXT  2  11,25  ELU3  22,7225513  1,85348981  22,9482159  250  10,89 

B.LONG.EXT  2  11,25  ELU3  23,250592  1,66466316  23,4286863  250  10,67 

B.LONG.EXT  2  11,625  ELU3  24,1965284  1,3268972  24,3054306  250  10,29 

B.LONG.EXT  2  12  ELU3  27,4276238  0,9895745  27,4811267  250  9,10 

B.LONG.EXT  2  12  ELU3  28,3749915  1,31382808  28,4660952  250  8,78 

B.LONG.EXT  2  12,375  ELU3  23,9633307  1,65115077  24,1333818  250  10,36 

B.LONG.EXT  2  12,75  ELU3  22,6290551  1,98847347  22,889653  250  10,92 

B.LONG.EXT  2  12,75  ELU3  23,7487044  1,76251415  23,9441084  250  10,44 

B.LONG.EXT  2  13,125  ELU3  23,6981743  1,42519146  23,8263925  250  10,49 

B.LONG.EXT  2  13,5  ELU3  26,6024146  1,08786876  26,6690614  250  9,37 

B.LONG.EXT  2  13,5  ELU3  28,1212006  1,42601711  28,2294616  250  8,86 

B.LONG.EXT  2  13,875  ELU3  23,3565363  1,76333981  23,5553792  250  10,61 

B.LONG.EXT  2  14,25  ELU3  23,0296812  2,10110576  23,3154488  250  10,72 

B.LONG.EXT  2  14,25  ELU3  24,3597034  1,85644777  24,5710061  250  10,17 

B.LONG.EXT  2  14,625  ELU3  22,9678306  1,51912507  23,1180549  250  10,81 

B.LONG.EXT  2  15  ELU3  25,5738376  1,18135911  25,6555647  250  9,74 
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B.LONG.EXT  2  15  ELU3  27,5820144  1,55283259  27,712838  250  9,02 

B.LONG.EXT  2  15,375  ELU3  22,4869614  1,89059855  22,7241397  250  11,00 

B.LONG.EXT  2  15,75  ELU3  23,8318378  2,22792125  24,1422325  250  10,36 

B.LONG.EXT  2  15,75  ELU3  25,2570385  2,08331525  25,5134984  250  9,80 

B.LONG.EXT  2  16,125  ELU3  22,2333636  1,74599255  22,4380909  250  11,14 

B.LONG.EXT  2  16,5  ELU3  24,940784  1,4082266  25,0597689  250  9,98 

B.LONG.EXT  2  16,5  ELU3  27,3165411  1,57838653  27,4530022  250  9,11 

B.LONG.EXT  2  16,875  ELU3  22,2914528  1,91570923  22,5370516  250  11,09 

B.LONG.EXT  2  17,25  ELU3  23,4359758  2,25347519  23,7587755  250  10,52 

B.LONG.EXT  2  17,25  ELU3  25,5282941  0,74990417  25,5613159  250  9,78 

B.LONG.EXT  2  17,625  ELU3  25,8731704  1,08722686  25,9416101  250  9,64 

B.LONG.EXT  2  18  ELU3  27,2272341  1,42454956  27,3388057  250  9,14 

B.TRANSV  3  0  ELU1  9,83299233  2,4348776  10,6992348  250  23,37 

B.TRANSV  3  0,46  ELU1  17,9595141  1,86129604  18,2465727  250  13,70 

B.TRANSV  3  0,92  ELU1  20,9051662  1,28727122  21,0237289  250  11,89 

B.TRANSV  3  1,38  ELU1  20,3387468  1,20349462  20,4452884  250  12,23 

B.TRANSV  3  1,84  ELU1  18,1461381  1,77751944  18,4054626  250  13,58 

B.TRANSV  3  2,3  ELU1  10,7735294  2,35154427  11,5177349  250  21,71 

B.TRANSV  3  2,3  ELU1  10,7735294  2,38523221  11,5384979  250  21,67 

B.TRANSV  3  2,5  ELU1  8,55519182  2,63478895  9,69626966  250  25,78 

B.TRANSV  3  0  ELU2  16,1309207  2,51144711  16,7071453  250  14,96 

B.TRANSV  3  0,46  ELU2  18,284399  2,1235925  18,6506885  250  13,40 

B.TRANSV  3  0,92  ELU2  16,9358568  1,73573789  17,200628  250  14,53 

B.TRANSV  3  1,38  ELU2  14,598491  1,84655349  14,9447389  250  16,73 

B.TRANSV  3  1,84  ELU2  14,9467519  2,2344081  15,439661  250  16,19 

B.TRANSV  3  2,3  ELU2  11,793555  2,62226271  12,6379082  250  19,78 

B.TRANSV  3  2,3  ELU2  11,793555  2,65595065  12,6589953  250  19,75 

B.TRANSV  3  2,5  ELU2  14,4942967  2,82483363  15,2978329  250  16,34 

B.TRANSV  3  0  ELU3  9,73892583  1,92955845  10,29642  250  24,28 

B.TRANSV  3  0,46  ELU3  14,1437084  1,54170384  14,3935764  250  17,37 

B.TRANSV  3  0,92  ELU3  15,0476215  1,15384923  15,1797568  250  16,47 

B.TRANSV  3  1,38  ELU3  14,0171611  1,15118966  14,1582668  250  17,66 

B.TRANSV  3  1,84  ELU3  13,1375959  1,53904427  13,4053123  250  18,65 

B.TRANSV  3  2,3  ELU3  8,75629156  1,92689888  9,3707769  250  26,68 

B.TRANSV  3  2,3  ELU3  8,75629156  1,96058682  9,39171677  250  26,62 

B.TRANSV  3  2,5  ELU3  8,65012788  2,1294698  9,4036502  250  26,59 

B.TRANSV  4  0  ELU1  10,5260835  3,79906017  12,4135816  250  20,14 

B.TRANSV  4  0,2  ELU1  12,4881551  3,33230485  13,7574265  250  18,17 

B.TRANSV  4  0,2  ELU1  12,4881551  3,2644857  13,70856  250  18,24 

B.TRANSV  4  0,62  ELU1  26,1612497  2,28443251  26,458777  250  9,45 

B.TRANSV  4  1,04  ELU1  31,7610195  1,30482258  31,8413261  250  7,85 

B.TRANSV  4  1,46  ELU1  31,386595  1,38682612  31,4783768  250  7,94 

B.TRANSV  4  1,88  ELU1  25,1108916  2,36687932  25,4433337  250  9,83 

B.TRANSV  4  2,3  ELU1  10,7604057  3,34693251  12,2226103  250  20,45 

B.TRANSV  4  2,3  ELU1  10,7604057  3,41430839  12,278389  250  20,36 

B.TRANSV  4  2,5  ELU1  12,5078993  3,88106371  14,199842  250  17,61 

B.TRANSV  4  0  ELU2  12,1105721  3,33038275  13,414183  250  18,64 

B.TRANSV  4  0,2  ELU2  14,8831041  3,02541821  15,7786645  250  15,84 
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B.TRANSV  4  0,2  ELU2  14,8831041  2,95804232  15,7402932  250  15,88 

B.TRANSV  4  0,62  ELU2  21,3086028  2,31752814  21,6833891  250  11,53 

B.TRANSV  4  1,04  ELU2  22,4584493  1,67701395  22,6455089  250  11,04 

B.TRANSV  4  1,46  ELU2  21,8761987  1,8144253  22,1007802  250  11,31 

B.TRANSV  4  1,88  ELU2  19,5941782  2,45493948  20,050237  250  12,47 

B.TRANSV  4  2,3  ELU2  12,0365056  3,09545367  13,1766068  250  18,97 

B.TRANSV  4  2,3  ELU2  12,0365056  3,16282955  13,2245204  250  18,90 

B.TRANSV  4  2,5  ELU2  15,4665823  3,46779409  16,5919244  250  15,07 

B.TRANSV  4  0  ELU3  8,61771693  2,78842187  9,87881241  250  25,31 

B.TRANSV  4  0,2  ELU3  10,5893538  2,48345733  11,4296585  250  21,87 

B.TRANSV  4  0,2  ELU3  10,5893538  2,41563818  11,385971  250  21,96 

B.TRANSV  4  0,62  ELU3  18,6667962  1,775124  18,9183106  250  13,21 

B.TRANSV  4  1,04  ELU3  21,4677169  1,13505307  21,5575487  250  11,60 

B.TRANSV  4  1,46  ELU3  21,1100443  1,21705662  21,2150336  250  11,78 

B.TRANSV  4  1,88  ELU3  17,6308627  1,8575708  17,9220263  250  13,95 

B.TRANSV  4  2,3  ELU3  8,87689852  2,49764173  9,8749162  250  25,32 

B.TRANSV  4  2,3  ELU3  8,87689852  2,56546088  9,92693789  250  25,18 

B.TRANSV  4  2,5  ELU3  10,6139573  2,87042541  11,7206705  250  21,33 

B.TRANSV  5  0  ELU1  7,4496698  3,72338648  9,85334466  250  25,37 

B.TRANSV  5  0,2  ELU1  14,2397977  3,25663117  15,3162912  250  16,32 

B.TRANSV  5  0,2  ELU1  14,2397977  3,18881202  15,2734215  250  16,37 

B.TRANSV  5  0,62  ELU1  28,2059614  2,20875882  28,464225  250  8,78 

B.TRANSV  5  1,04  ELU1  34,0990816  1,2291489  34,1654765  250  7,32 

B.TRANSV  5  1,46  ELU1  33,8294908  1,28898932  33,9030814  250  7,37 

B.TRANSV  5  1,88  ELU1  27,4433271  2,26904251  27,723309  250  9,02 

B.TRANSV  5  2,3  ELU1  12,9823808  3,2490957  14,1496318  250  17,67 

B.TRANSV  5  2,3  ELU1  12,9823808  3,31647159  14,1964489  250  17,61 

B.TRANSV  5  2,5  ELU1  8,89920944  3,78322691  11,0514409  250  22,62 

B.TRANSV  5  0  ELU2  9,87024967  3,20505312  11,3242627  250  22,08 

B.TRANSV  5  0,2  ELU2  15,0865412  2,90008858  15,9007946  250  15,72 

B.TRANSV  5  0,2  ELU2  15,0865412  2,8327127  15,8643156  250  15,76 

B.TRANSV  5  0,62  ELU2  22,0024236  2,19219851  22,3276476  250  11,20 

B.TRANSV  5  1,04  ELU2  23,6426538  1,55168433  23,7949207  250  10,51 

B.TRANSV  5  1,46  ELU2  23,2175387  1,65186163  23,3931623  250  10,69 

B.TRANSV  5  1,88  ELU2  20,7529607  2,29237582  21,1293714  250  11,83 

B.TRANSV  5  2,3  ELU2  13,0124492  2,93289  13,9688713  250  17,90 

B.TRANSV  5  2,3  ELU2  13,0124492  3,00026589  14,0117315  250  17,84 

B.TRANSV  5  2,5  ELU2  12,3112215  3,30523043  13,5771801  250  18,41 

B.TRANSV  5  0  ELU3  6,55312462  2,71274819  8,06352593  250  31,00 

B.TRANSV  5  0,2  ELU3  11,3728177  2,40778365  12,11335  250  20,64 

B.TRANSV  5  0,2  ELU3  11,3728177  2,3399645  12,0734123  250  20,71 

B.TRANSV  5  0,62  ELU3  19,7433292  1,69945031  19,9615491  250  12,52 

B.TRANSV  5  1,04  ELU3  22,837319  1,05937939  22,9109143  250  10,91 

B.TRANSV  5  1,46  ELU3  22,5768331  1,11921982  22,6599062  250  11,03 

B.TRANSV  5  1,88  ELU3  18,9880607  1,759734  19,231132  250  13,00 

B.TRANSV  5  2,3  ELU3  10,1230479  2,39980492  10,9431846  250  22,85 

B.TRANSV  5  2,3  ELU3  10,1230479  2,46762407  10,9883395  250  22,75 

B.TRANSV  5  2,5  ELU3  8,01002999  2,77258861  9,33928923  250  26,77 
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B.TRANSV  6  0  ELU1  6,3466213  3,64710741  8,95453959  250  27,92 

B.TRANSV  6  0,2  ELU1  15,545496  3,18079535  16,4928719  250  15,16 

B.TRANSV  6  0,2  ELU1  15,545496  3,1129762  16,4540058  250  15,19 

B.TRANSV  6  0,62  ELU1  29,7020433  2,13292301  29,9309114  250  8,35 

B.TRANSV  6  1,04  ELU1  35,7846776  1,15286982  35,840347  250  6,98 

B.TRANSV  6  1,46  ELU1  35,5528106  1,20960741  35,6144885  250  7,02 

B.TRANSV  6  1,88  ELU1  29,0032198  2,1896606  29,2501384  250  8,55 

B.TRANSV  6  2,3  ELU1  14,3797159  3,16971379  15,3921242  250  16,24 

B.TRANSV  6  2,3  ELU1  14,3797159  3,23708968  15,4341336  250  16,20 

B.TRANSV  6  2,5  ELU1  7,73677475  3,703845  10,0505267  250  24,87 

B.TRANSV  6  0  ELU2  9,83559235  3,07819066  11,1877008  250  22,35 

B.TRANSV  6  0,2  ELU2  15,39971  2,77322612  16,1314419  250  15,50 

B.TRANSV  6  0,2  ELU2  15,39971  2,70540697  16,0968552  250  15,53 

B.TRANSV  6  0,62  ELU2  22,6323187  2,06489278  22,9131664  250  10,91 

B.TRANSV  6  1,04  ELU2  24,588687  1,42482186  24,7122213  250  10,12 

B.TRANSV  6  1,46  ELU2  24,1999913  1,51923676  24,3426338  250  10,27 

B.TRANSV  6  1,88  ELU2  21,4644926  2,15975094  21,7880246  250  11,47 

B.TRANSV  6  2,3  ELU2  13,4533417  2,79982186  14,3006787  250  17,48 

B.TRANSV  6  2,3  ELU2  13,4533417  2,86764101  14,3409378  250  17,43 

B.TRANSV  6  2,5  ELU2  11,0518328  3,17260555  12,3425802  250  20,26 

B.TRANSV  6  0  ELU3  5,83602606  2,63646911  7,41027046  250  33,74 

B.TRANSV  6  0,2  ELU3  12,0328803  2,33150457  12,6924367  250  19,70 

B.TRANSV  6  0,2  ELU3  12,0328803  2,26412868  12,6557909  250  19,75 

B.TRANSV  6  0,62  ELU3  20,5931872  1,6236145  20,7843145  250  12,03 

B.TRANSV  6  1,04  ELU3  23,8775606  0,98310032  23,9381987  250  10,44 

B.TRANSV  6  1,46  ELU3  23,6442358  1,0398379  23,7127323  250  10,54 

B.TRANSV  6  1,88  ELU3  19,8929059  1,68035209  20,1046873  250  12,43 

B.TRANSV  6  2,3  ELU3  10,8656424  2,32086627  11,585398  250  21,58 

B.TRANSV  6  2,3  ELU3  10,8656424  2,38824216  11,6264047  250  21,50 

B.TRANSV  6  2,5  ELU3  7,10096212  2,6932067  8,49610205  250  29,43 

B.TRANSV  7  0  ELU1  5,08838555  3,57841637  8,01915573  250  31,18 

B.TRANSV  7  0,2  ELU1  15,029562  3,11166105  15,9666853  250  15,66 

B.TRANSV  7  0,2  ELU1  15,029562  3,0438419  15,9274183  250  15,70 

B.TRANSV  7  0,62  ELU1  29,3890761  2,06423197  29,6057588  250  8,44 

B.TRANSV  7  1,04  ELU1  35,6738075  1,08417878  35,723198  250  7,00 

B.TRANSV  7  1,46  ELU1  35,4796132  1,13160786  35,5337102  250  7,04 

B.TRANSV  7  1,88  ELU1  28,8041656  2,11166105  29,0354489  250  8,61 

B.TRANSV  7  2,3  ELU1  14,0533472  3,09127098  15,0387644  250  16,62 

B.TRANSV  7  2,3  ELU1  14,0533472  3,15909013  15,0809853  250  16,58 

B.TRANSV  7  2,5  ELU1  6,0226055  3,62584545  8,70126672  250  28,73 

B.TRANSV  7  0  ELU2  8,78413576  2,96371766  10,1740802  250  24,57 

B.TRANSV  7  0,2  ELU2  14,5089951  2,65875312  15,2222811  250  16,42 

B.TRANSV  7  0,2  ELU2  14,5089951  2,59137723  15,1873845  250  16,46 

B.TRANSV  7  0,62  ELU2  22,0800693  1,95086305  22,3371229  250  11,19 

B.TRANSV  7  1,04  ELU2  24,3746217  1,31034886  24,4800577  250  10,21 

B.TRANSV  7  1,46  ELU2  24,0499925  1,38969283  24,1701444  250  10,34 

B.TRANSV  7  1,88  ELU2  21,1032662  2,02976376  21,3941036  250  11,69 

B.TRANSV  7  2,3  ELU2  12,8808877  2,67027794  13,6860666  250  18,27 



Ariadna Barlet Ros  

 - 84 - 

B.TRANSV  7  2,3  ELU2  12,8808877  2,73765383  13,7259431  250  18,21 

B.TRANSV  7  2,5  ELU2  9,3421153  3,04261837  10,726029  250  23,31 

B.TRANSV  7  0  ELU3  5,20002634  2,56777807  6,84256725  250  36,54 

B.TRANSV  7  0,2  ELU3  11,4933767  2,26281353  12,1432567  250  20,59 

B.TRANSV  7  0,2  ELU3  11,4933767  2,19499438  12,1058543  250  20,65 

B.TRANSV  7  0,62  ELU3  20,2572386  1,55492346  20,4354857  250  12,23 

B.TRANSV  7  1,04  ELU3  23,7437092  0,91440928  23,7964737  250  10,51 

B.TRANSV  7  1,46  ELU3  23,5495148  0,96183835  23,6083682  250  10,59 

B.TRANSV  7  1,88  ELU3  19,6708703  1,60235254  19,8656925  250  12,58 

B.TRANSV  7  2,3  ELU3  10,5165737  2,24242346  11,2108746  250  22,30 

B.TRANSV  7  2,3  ELU3  10,5165737  2,31024261  11,2521102  250  22,22 

B.TRANSV  7  2,5  ELU3  5,78061457  2,61520715  7,34393832  250  34,04 

B.TRANSV  8  0  ELU1  5,28642035  3,51442098  8,06223943  250  31,01 

B.TRANSV  8  0,2  ELU1  15,3226352  3,04766566  16,2064168  250  15,43 

B.TRANSV  8  0,2  ELU1  15,3226352  2,97984651  16,1685375  250  15,46 

B.TRANSV  8  0,62  ELU1  29,8816122  2,00023659  30,0817816  250  8,31 

B.TRANSV  8  1,04  ELU1  36,3658065  1,02018339  36,4087106  250  6,87 

B.TRANSV  8  1,46  ELU1  36,2066761  1,05874722  36,2530858  250  6,90 

B.TRANSV  8  1,88  ELU1  29,4042209  2,03880042  29,6155082  250  8,44 

B.TRANSV  8  2,3  ELU1  14,526983  3,01885361  15,4393545  250  16,19 

B.TRANSV  8  2,3  ELU1  14,526983  3,08622949  15,4792659  250  16,15 

B.TRANSV  8  2,5  ELU1  5,715116  3,55298481  8,39843165  250  29,77 

B.TRANSV  8  0  ELU2  8,3064473  2,85722055  9,66892934  250  25,86 

B.TRANSV  8  0,2  ELU2  14,1896954  2,55225601  14,8623513  250  16,82 

B.TRANSV  8  0,2  ELU2  14,1896954  2,48443686  14,8278365  250  16,86 

B.TRANSV  8  0,62  ELU2  22,0925343  1,84392268  22,3221913  250  11,20 

B.TRANSV  8  1,04  ELU2  24,719721  1,20385176  24,8075065  250  10,08 

B.TRANSV  8  1,46  ELU2  24,4545036  1,26812481  24,5529462  250  10,18 

B.TRANSV  8  1,88  ELU2  21,2968821  1,90863899  21,5519348  250  11,60 

B.TRANSV  8  2,3  ELU2  12,8636084  2,54870991  13,6000069  250  18,38 

B.TRANSV  8  2,3  ELU2  12,8636084  2,61652906  13,6385884  250  18,33 

B.TRANSV  8  2,5  ELU2  8,56296904  2,9214936  9,94634673  250  25,13 

B.TRANSV  8  0  ELU3  5,12440948  2,50378268  6,71314797  250  37,24 

B.TRANSV  8  0,2  ELU3  11,5119287  2,19881815  12,1255476  250  20,62 

B.TRANSV  8  0,2  ELU3  11,5119287  2,130999  12,0891675  250  20,68 

B.TRANSV  8  0,62  ELU3  20,4743839  1,49048481  20,6364976  250  12,11 

B.TRANSV  8  1,04  ELU3  24,161187  0,85041389  24,206044  250  10,33 

B.TRANSV  8  1,46  ELU3  24,0020565  0,88897772  24,0513942  250  10,39 

B.TRANSV  8  1,88  ELU3  19,9969926  1,5294919  20,1717067  250  12,39 

B.TRANSV  8  2,3  ELU3  10,7162765  2,16956283  11,3560376  250  22,01 

B.TRANSV  8  2,3  ELU3  10,7162765  2,23738198  11,3954472  250  21,94 

B.TRANSV  8  2,5  ELU3  5,39049644  2,54234651  6,96046186  250  35,92 

B.TRANSV  9  0  ELU1  4,21482584  3,46430872  7,33273903  250  34,09 

B.TRANSV  9  0,2  ELU1  14,3544934  2,99799667  15,264843  250  16,38 

B.TRANSV  9  0,2  ELU1  14,3544934  2,93017752  15,2252849  250  16,42 

B.TRANSV  9  0,62  ELU1  29,1306315  1,95012433  29,3258017  250  8,52 

B.TRANSV  9  1,04  ELU1  35,8328565  0,9705144  35,8722637  250  6,97 

B.TRANSV  9  1,46  ELU1  35,7270509  0,99578035  35,7686581  250  6,99 
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B.TRANSV  9  1,88  ELU1  28,8135215  1,97583355  29,0160434  250  8,62 

B.TRANSV  9  2,3  ELU1  13,8275368  2,95588674  14,7449169  250  16,95 

B.TRANSV  9  2,3  ELU1  13,8275368  3,02326262  14,7858421  250  16,91 

B.TRANSV  9  2,5  ELU1  4,41134758  3,49001794  7,48335909  250  33,41 

B.TRANSV  9  0  ELU2  6,93539124  2,77307688  8,43620281  250  29,63 

B.TRANSV  9  0,2  ELU2  12,9909667  2,46811235  13,676255  250  18,28 

B.TRANSV  9  0,2  ELU2  12,9909667  2,40073646  13,6402281  250  18,33 

B.TRANSV  9  0,62  ELU2  21,2577698  1,76022227  21,4752863  250  11,64 

B.TRANSV  9  1,04  ELU2  24,2465933  1,11970809  24,3240318  250  10,28 

B.TRANSV  9  1,46  ELU2  24,0709411  1,16226128  24,1549738  250  10,35 

B.TRANSV  9  1,88  ELU2  20,7299437  1,80277547  20,9637917  250  11,93 

B.TRANSV  9  2,3  ELU2  12,1127058  2,44328965  12,8306911  250  19,48 

B.TRANSV  9  2,3  ELU2  12,1127058  2,51066554  12,8696529  250  19,43 

B.TRANSV  9  2,5  ELU2  7,05278255  2,81563008  8,57467549  250  29,16 

B.TRANSV  9  0  ELU3  4,18763381  2,45367042  5,9663869  250  41,90 

B.TRANSV  9  0,2  ELU3  10,6794752  2,14870589  11,3093768  250  22,11 

B.TRANSV  9  0,2  ELU3  10,6794752  2,08133  11,2715126  250  22,18 

B.TRANSV  9  0,62  ELU3  19,8599612  1,44081581  20,0161412  250  12,49 

B.TRANSV  9  1,04  ELU3  23,7639254  0,80030163  23,8043189  250  10,50 

B.TRANSV  9  1,46  ELU3  23,6581197  0,82601085  23,7013399  250  10,55 

B.TRANSV  9  1,88  ELU3  19,5428512  1,46652503  19,7072352  250  12,69 

B.TRANSV  9  2,3  ELU3  10,1516492  2,10703922  10,7877163  250  23,17 

B.TRANSV  9  2,3  ELU3  10,1516492  2,17441511  10,8277525  250  23,09 

B.TRANSV  9  2,5  ELU3  4,30937294  2,47937964  6,08380353  250  41,09 

B.TRANSV  10  0  ELU1  4,16520917  3,40868795  7,22540158  250  34,60 

B.TRANSV  10  0,2  ELU1  14,408355  2,94193263  15,282853  250  16,36 

B.TRANSV  10  0,2  ELU1  14,408355  2,87411348  15,2440899  250  16,40 

B.TRANSV  10  0,62  ELU1  29,4020122  1,89450355  29,5845526  250  8,45 

B.TRANSV  10  1,04  ELU1  36,3202987  0,91445036  36,3548175  250  6,88 

B.TRANSV  10  1,46  ELU1  36,2637769  0,9281915  36,2993958  250  6,89 

B.TRANSV  10  1,88  ELU1  29,2307079  1,90824469  29,416976  250  8,50 

B.TRANSV  10  2,3  ELU1  14,1231376  2,88829788  14,982984  250  16,69 

B.TRANSV  10  2,3  ELU1  14,1231376  2,95567377  15,0223512  250  16,64 

B.TRANSV  10  2,5  ELU1  4,25564395  3,42242908  7,29723016  250  34,26 

B.TRANSV  10  0  ELU2  6,2542131  2,68162206  7,79028062  250  32,09 

B.TRANSV  10  0,2  ELU2  12,4830366  2,37665752  13,1442652  250  19,02 

B.TRANSV  10  0,2  ELU2  12,4830366  2,30928164  13,1081863  250  19,07 

B.TRANSV  10  0,62  ELU2  21,1104279  1,66876745  21,3073819  250  11,73 

B.TRANSV  10  1,04  ELU2  24,4612975  1,02825327  24,5260472  250  10,19 

B.TRANSV  10  1,46  ELU2  24,3665149  1,05130291  24,4344585  250  10,23 

B.TRANSV  10  1,88  ELU2  20,8252105  1,6918171  21,0303621  250  11,89 

B.TRANSV  10  2,3  ELU2  12,0073845  2,33233128  12,6687248  250  19,73 

B.TRANSV  10  2,3  ELU2  12,0073845  2,39970717  12,7064183  250  19,68 

B.TRANSV  10  2,5  ELU2  6,30812614  2,70467171  7,85736613  250  31,82 

B.TRANSV  10  0  ELU3  3,93855286  2,39804965  5,72399554  250  43,68 

B.TRANSV  10  0,2  ELU3  10,533003  2,09308511  11,139442  250  22,44 

B.TRANSV  10  0,2  ELU3  10,533003  2,02526596  11,1017683  250  22,52 

B.TRANSV  10  0,62  ELU3  19,9310081  1,38475178  20,0748025  250  12,45 
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B.TRANSV  10  1,04  ELU3  24,0519032  0,74468086  24,086463  250  10,38 

B.TRANSV  10  1,46  ELU3  23,9953815  0,75842199  24,0313118  250  10,40 

B.TRANSV  10  1,88  ELU3  19,7597038  1,39893618  19,9077111  250  12,56 

B.TRANSV  10  2,3  ELU3  10,2477856  2,0390071  10,8392693  250  23,06 

B.TRANSV  10  2,3  ELU3  10,2477856  2,10682625  10,8781092  250  22,98 

B.TRANSV  10  2,5  ELU3  3,99420503  2,41179079  5,77960883  250  43,26 

B.TRANSV  11  0  ELU1  2,99954801  3,35010585  6,53199172  250  38,27 

B.TRANSV  11  0,2  ELU1  13,3459163  2,88335053  14,2497233  250  17,54 

B.TRANSV  11  0,2  ELU1  13,3459163  2,81597464  14,2092442  250  17,59 

B.TRANSV  11  0,62  ELU1  28,5565557  1,83592145  28,7330593  250  8,70 

B.TRANSV  11  1,04  ELU1  35,6938703  0,85586826  35,72464  250  7,00 

B.TRANSV  11  1,46  ELU1  35,6816964  0,8589711  35,7127001  250  7,00 

B.TRANSV  11  1,88  ELU1  28,5209035  1,83858103  28,6981372  250  8,71 

B.TRANSV  11  2,3  ELU1  13,2867859  2,81863422  14,1553091  250  17,66 

B.TRANSV  11  2,3  ELU1  13,2867859  2,88645337  14,1962501  250  17,61 

B.TRANSV  11  2,5  ELU1  3,04128715  3,35320869  6,55602417  250  38,13 

B.TRANSV  11  0  ELU2  4,82741871  2,58254866  6,58123424  250  37,99 

B.TRANSV  11  0,2  ELU2  11,2289532  2,27758412  11,9017461  250  21,01 

B.TRANSV  11  0,2  ELU2  11,2289532  2,20976498  11,863329  250  21,07 

B.TRANSV  11  0,62  ELU2  20,218186  1,56969405  20,4001682  250  12,25 

B.TRANSV  11  1,04  ELU2  23,9317665  0,92917987  23,9858203  250  10,42 

B.TRANSV  11  1,46  ELU2  23,9117665  0,93405576  23,966434  250  10,43 

B.TRANSV  11  1,88  ELU2  20,158186  1,57456994  20,3418355  250  12,29 

B.TRANSV  11  2,3  ELU2  11,128365  2,21464086  11,7709137  250  21,24 

B.TRANSV  11  2,3  ELU2  11,128365  2,28246001  11,8097154  250  21,17 

B.TRANSV  11  2,5  ELU2  4,85176653  2,58742455  6,60484185  250  37,85 

B.TRANSV  11  0  ELU3  2,94308839  2,33946755  5,00810289  250  49,92 

B.TRANSV  11  0,2  ELU3  9,64163059  2,03450301  10,2654103  250  24,35 

B.TRANSV  11  0,2  ELU3  9,64163059  1,96668386  10,2256822  250  24,45 

B.TRANSV  11  0,62  ELU3  19,2566178  1,32661294  19,3932214  250  12,89 

B.TRANSV  11  1,04  ELU3  23,5956715  0,68609876  23,6255774  250  10,58 

B.TRANSV  11  1,46  ELU3  23,5834976  0,68920159  23,61369  250  10,59 

B.TRANSV  11  1,88  ELU3  19,2209656  1,32927252  19,3583681  250  12,91 

B.TRANSV  11  2,3  ELU3  9,58163059  1,9697867  10,1709303  250  24,58 

B.TRANSV  11  2,3  ELU3  9,58163059  2,03760585  10,2109332  250  24,48 

B.TRANSV  11  2,5  ELU3  2,96917534  2,34257039  5,02781367  250  49,72 

B.TRANSV  12  0  ELU1  3,08929196  3,28567917  6,47539864  250  38,61 

B.TRANSV  12  0,2  ELU1  13,3641257  2,81936711  14,2283642  250  17,57 

B.TRANSV  12  0,2  ELU1  13,3641257  2,75154796  14,1884779  250  17,62 

B.TRANSV  12  0,62  ELU1  28,7892152  1,77149477  28,9522623  250  8,63 

B.TRANSV  12  1,04  ELU1  36,1403917  0,79188484  36,1664092  250  6,91 

B.TRANSV  12  1,46  ELU1  36,1673482  0,78523591  36,1929118  250  6,91 

B.TRANSV  12  1,88  ELU1  28,8674761  1,7652891  29,0289496  250  8,61 

B.TRANSV  12  2,3  ELU1  13,4945605  2,74534229  14,3078257  250  17,47 

B.TRANSV  12  2,3  ELU1  13,4945605  2,81271817  14,3470315  250  17,43 

B.TRANSV  12  2,5  ELU1  3,07016152  3,27947349  6,45683599  250  38,72 

B.TRANSV  12  0  ELU2  4,40333425  2,47629381  6,14698671  250  40,67 

B.TRANSV  12  0,2  ELU2  10,7039992  2,17132928  11,3454666  250  22,04 
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B.TRANSV  12  0,2  ELU2  10,7039992  2,10395339  11,3073188  250  22,11 

B.TRANSV  12  0,62  ELU2  20,0514161  1,4634392  20,2109933  250  12,37 

B.TRANSV  12  1,04  ELU2  24,1231808  0,82292502  24,1652533  250  10,35 

B.TRANSV  12  1,46  ELU2  24,1666591  0,81228672  24,2075781  250  10,33 

B.TRANSV  12  1,88  ELU2  20,1818509  1,45280091  20,3381168  250  12,29 

B.TRANSV  12  2,3  ELU2  10,9213905  2,09331509  11,5075052  250  21,72 

B.TRANSV  12  2,3  ELU2  10,9213905  2,16069098  11,5448052  250  21,65 

B.TRANSV  12  2,5  ELU2  4,39116033  2,46565552  6,12541104  250  40,81 

B.TRANSV  12  0  ELU3  2,8420637  2,27504087  4,8584729  250  51,46 

B.TRANSV  12  0,2  ELU3  9,47602789  1,97007633  10,0716785  250  24,82 

B.TRANSV  12  0,2  ELU3  9,47602789  1,90270044  10,032742  250  24,92 

B.TRANSV  12  0,62  ELU3  19,3054652  1,26218626  19,428853  250  12,87 

B.TRANSV  12  1,04  ELU3  23,8592504  0,62211534  23,8835699  250  10,47 

B.TRANSV  12  1,46  ELU3  23,8853374  0,6154664  23,9091141  250  10,46 

B.TRANSV  12  1,88  ELU3  19,3837261  1,25598059  19,5054172  250  12,82 

B.TRANSV  12  2,3  ELU3  9,60646267  1,89649477  10,1525466  250  24,62 

B.TRANSV  12  2,3  ELU3  9,60646267  1,96387066  10,1909023  250  24,53 

B.TRANSV  12  2,5  ELU3  2,83075935  2,2688352  4,84314339  250  51,62 

B.TRANSV  13  0  ELU1  2,07984563  3,2176631  5,9485986  250  42,03 

B.TRANSV  13  0,2  ELU1  12,3156257  2,75090778  13,2051928  250  18,93 

B.TRANSV  13  0,2  ELU1  12,3156257  2,68353189  13,1635355  250  18,99 

B.TRANSV  13  0,62  ELU1  27,9453444  1,7034787  28,1006724  250  8,90 

B.TRANSV  13  1,04  ELU1  35,5002804  0,72342551  35,5223865  250  7,04 

B.TRANSV  13  1,46  ELU1  35,5507152  0,71145743  35,5720658  250  7,03 

B.TRANSV  13  1,88  ELU1  28,0966487  1,69106736  28,2489079  250  8,85 

B.TRANSV  13  2,3  ELU1  12,5686692  2,67112055  13,3931363  250  18,67 

B.TRANSV  13  2,3  ELU1  12,5686692  2,7389397  13,434166  250  18,61 

B.TRANSV  13  2,5  ELU1  2,07114998  3,20525175  5,92541801  250  42,19 

B.TRANSV  13  0  ELU2  3,26644684  2,36324128  5,23683139  250  47,74 

B.TRANSV  13  0,2  ELU2  9,49381257  2,05827674  10,1411038  250  24,65 

B.TRANSV  13  0,2  ELU2  9,49381257  1,99090085  10,1006701  250  24,75 

B.TRANSV  13  0,62  ELU2  19,1815108  1,35038667  19,3235863  250  12,94 

B.TRANSV  13  1,04  ELU2  23,5926872  0,70987248  23,6247042  250  10,58 

B.TRANSV  13  1,46  ELU2  23,6770351  0,68948241  23,7071328  250  10,55 

B.TRANSV  13  1,88  ELU2  19,4336847  1,3299966  19,5697413  250  12,77 

B.TRANSV  13  2,3  ELU2  9,91381257  1,97051078  10,4848661  250  23,84 

B.TRANSV  13  2,3  ELU2  9,91381257  2,03788667  10,5234322  250  23,76 

B.TRANSV  13  2,5  ELU2  3,26122945  2,34285121  5,20600354  250  48,02 

B.TRANSV  13  0  ELU3  2,01352317  2,2070248  4,32054985  250  57,86 

B.TRANSV  13  0,2  ELU3  8,6049554  1,90206026  9,21405215  250  27,13 

B.TRANSV  13  0,2  ELU3  8,6049554  1,83468438  9,17297431  250  27,25 

B.TRANSV  13  0,62  ELU3  18,6390219  1,19417019  18,7534334  250  13,33 

B.TRANSV  13  1,04  ELU3  23,3956971  0,55365601  23,4153421  250  10,68 

B.TRANSV  13  1,46  ELU3  23,4461319  0,54168792  23,4648967  250  10,65 

B.TRANSV  13  1,88  ELU3  18,7903262  1,18175884  18,901482  250  13,23 

B.TRANSV  13  2,3  ELU3  8,85712931  1,82227303  9,40270049  250  26,59 

B.TRANSV  13  2,3  ELU3  8,85712931  1,88964892  9,44251337  250  26,48 

B.TRANSV  13  2,5  ELU3  2,00830578  2,19461345  4,29910185  250  58,15 
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B.TRANSV  14  0  ELU1  2,13690415  3,14774428  5,85587239  250  42,69 

B.TRANSV  14  0,2  ELU1  12,3591548  2,68143222  13,2029899  250  18,94 

B.TRANSV  14  0,2  ELU1  12,3591548  2,61361307  13,1621285  250  18,99 

B.TRANSV  14  0,62  ELU1  28,188899  1,63355988  28,3305415  250  8,82 

B.TRANSV  14  1,04  ELU1  35,9455998  0,65350669  35,9634169  250  6,95 

B.TRANSV  14  1,46  ELU1  36,015165  0,63666272  36,0320431  250  6,94 

B.TRANSV  14  1,88  ELU1  28,3984643  1,61671591  28,536189  250  8,76 

B.TRANSV  14  2,3  ELU1  12,7069809  2,5967691  13,4795027  250  18,55 

B.TRANSV  14  2,3  ELU1  12,7069809  2,66414499  13,5188893  250  18,49 

B.TRANSV  14  2,5  ELU1  2,13255633  3,13090031  5,82712679  250  42,90 

B.TRANSV  14  0  ELU2  2,82258327  2,24571456  4,80590033  250  52,02 

B.TRANSV  14  0,2  ELU2  9,02102317  1,94075002  9,62696167  250  25,97 

B.TRANSV  14  0,2  ELU2  9,02102317  1,87337413  9,58683738  250  26,08 

B.TRANSV  14  0,62  ELU2  19,0438365  1,23285995  19,1631818  250  13,05 

B.TRANSV  14  1,04  ELU2  23,790128  0,59234576  23,8122408  250  10,50 

B.TRANSV  14  1,46  ELU2  23,9066498  0,56442023  23,9266298  250  10,45 

B.TRANSV  14  1,88  ELU2  19,3925321  1,20449115  19,5044277  250  12,82 

B.TRANSV  14  2,3  ELU2  9,60189274  1,84500534  10,1197074  250  24,70 

B.TRANSV  14  2,3  ELU2  9,60189274  1,91238123  10,1571625  250  24,61 

B.TRANSV  14  2,5  ELU2  2,81997458  2,21734576  4,76467453  250  52,47 

B.TRANSV  14  0  ELU3  1,89228459  2,13710598  4,15721143  250  60,14 

B.TRANSV  14  0,2  ELU3  8,46757871  1,83214144  9,042683  250  27,65 

B.TRANSV  14  0,2  ELU3  8,46757871  1,76476555  9,0023931  250  27,77 

B.TRANSV  14  0,62  ELU3  18,7025403  1,12425137  18,803639  250  13,30 

B.TRANSV  14  1,04  ELU3  23,6609802  0,48373718  23,6758102  250  10,56 

B.TRANSV  14  1,46  ELU3  23,7305455  0,46689321  23,7443205  250  10,53 

B.TRANSV  14  1,88  ELU3  18,911236  1,1074074  19,0082587  250  13,15 

B.TRANSV  14  2,3  ELU3  8,81627436  1,74792158  9,3216084  250  26,82 

B.TRANSV  14  2,3  ELU3  8,81627436  1,81529747  9,3601607  250  26,71 

B.TRANSV  14  2,5  ELU3  1,88967589  2,12026201  4,13006149  250  60,53 

B.TRANSV  15  0  ELU1  1,05976891  3,07459732  5,42978417  250  46,04 

B.TRANSV  15  0,2  ELU1  11,3499479  2,60828526  12,2160048  250  20,46 

B.TRANSV  15  0,2  ELU1  11,3499479  2,54046611  12,1730531  250  20,54 

B.TRANSV  15  0,62  ELU1  27,3669812  1,56041292  27,500115  250  9,09 

B.TRANSV  15  1,04  ELU1  35,3092318  0,58035973  35,3235375  250  7,08 

B.TRANSV  15  1,46  ELU1  35,3831449  0,56262923  35,3965619  250  7,06 

B.TRANSV  15  1,88  ELU1  27,5869812  1,54268243  27,7160809  250  9,02 

B.TRANSV  15  2,3  ELU1  11,7169045  2,52273562  12,5051363  250  19,99 

B.TRANSV  15  2,3  ELU1  11,7169045  2,5901115  12,5463892  250  19,93 

B.TRANSV  15  2,5  ELU1  1,05629065  3,05686682  5,39898641  250  46,30 

B.TRANSV  15  0  ELU2  1,56979722  2,12432283  4,00031321  250  62,50 

B.TRANSV  15  0,2  ELU2  7,88048776  1,81935829  8,48718334  250  29,46 

B.TRANSV  15  0,2  ELU2  7,88048776  1,75153914  8,44427353  250  29,61 

B.TRANSV  15  0,62  ELU2  18,2140939  1,11146822  18,3155481  250  13,65 

B.TRANSV  15  1,04  ELU2  23,2711783  0,47095404  23,2854704  250  10,74 

B.TRANSV  15  1,46  ELU2  23,393787  0,44125546  23,4062682  250  10,68 

B.TRANSV  15  1,88  ELU2  18,5810504  1,08176964  18,6752808  250  13,39 

B.TRANSV  15  2,3  ELU2  8,49179211  1,72184056  9,00026322  250  27,78 
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B.TRANSV  15  2,3  ELU2  8,49179211  1,78965971  9,03986609  250  27,66 

B.TRANSV  15  2,5  ELU2  1,56718853  2,09462425  3,95201621  250  63,26 

B.TRANSV  15  0  ELU3  0,99518557  2,06395902  3,71081862  250  67,37 

B.TRANSV  15  0,2  ELU3  7,63753852  1,75899448  8,22278416  250  30,40 

B.TRANSV  15  0,2  ELU3  7,63753852  1,6916186  8,18026375  250  30,56 

B.TRANSV  15  0,62  ELU3  18,0589196  1,05110441  18,1504556  250  13,77 

B.TRANSV  15  1,04  ELU3  23,2037789  0,41059023  23,2146744  250  10,77 

B.TRANSV  15  1,46  ELU3  23,277692  0,39285973  23,2876353  250  10,74 

B.TRANSV  15  1,88  ELU3  18,2789196  1,03337392  18,3663411  250  13,61 

B.TRANSV  15  2,3  ELU3  8,00449504  1,6738881  8,51338035  250  29,37 

B.TRANSV  15  2,3  ELU3  8,00449504  1,74126399  8,55382614  250  29,23 

B.TRANSV  15  2,5  ELU3  0,99257688  2,04622852  3,68053833  250  67,92 

B.TRANSV  16  0  ELU1  1,0596663  3,00169717  5,3059825  250  47,12 

B.TRANSV  16  0,2  ELU1  11,4340141  2,53538511  12,2483147  250  20,41 

B.TRANSV  16  0,2  ELU1  11,4340141  2,46756596  12,2066918  250  20,48 

B.TRANSV  16  0,62  ELU1  27,6339886  1,48751277  27,7538359  250  9,01 

B.TRANSV  16  1,04  ELU1  35,7600499  0,50790284  35,770869  250  6,99 

B.TRANSV  16  1,46  ELU1  35,833963  0,48972908  35,844001  250  6,97 

B.TRANSV  16  1,88  ELU1  27,8557277  1,46978227  27,9718134  250  8,94 

B.TRANSV  16  2,3  ELU1  11,8027098  2,44983546  12,54229  250  19,93 

B.TRANSV  16  2,3  ELU1  11,8027098  2,51721135  12,5822501  250  19,87 

B.TRANSV  16  2,5  ELU1  1,05531848  2,98396667  5,27502307  250  47,39 

B.TRANSV  16  0  ELU2  1,02728915  2,00352658  3,61907161  250  69,08 

B.TRANSV  16  0,2  ELU2  7,47979555  1,69856204  8,03757927  250  31,10 

B.TRANSV  16  0,2  ELU2  7,47979555  1,63074289  7,99533042  250  31,27 

B.TRANSV  16  0,62  ELU2  18,1186958  0,99067197  18,1997646  250  13,74 

B.TRANSV  16  1,04  ELU2  23,4819439  0,35015779  23,4897748  250  10,64 

B.TRANSV  16  1,46  ELU2  23,6054221  0,32045921  23,6119469  250  10,59 

B.TRANSV  16  1,88  ELU2  18,4873915  0,96053013  18,5620984  250  13,47 

B.TRANSV  16  2,3  ELU2  8,09370859  1,60104431  8,55559159  250  29,22 

B.TRANSV  16  2,3  ELU2  8,09370859  1,66886346  8,59438389  250  29,09 

B.TRANSV  16  2,5  ELU2  1,02468046  1,973828  3,56902801  250  70,05 

B.TRANSV  16  0  ELU3  0,81504674  1,99105887  3,54362067  250  70,55 

B.TRANSV  16  0,2  ELU3  7,54330761  1,68609433  8,08889559  250  30,91 

B.TRANSV  16  0,2  ELU3  7,54330761  1,61871844  8,04749886  250  31,07 

B.TRANSV  16  0,62  ELU3  18,1476299  0,97820426  18,2265499  250  13,72 

B.TRANSV  16  1,04  ELU3  23,4762999  0,33813334  23,4836041  250  10,65 

B.TRANSV  16  1,46  ELU3  23,5493434  0,31995958  23,5558633  250  10,61 

B.TRANSV  16  1,88  ELU3  18,3684994  0,96047376  18,4436791  250  13,55 

B.TRANSV  16  2,3  ELU3  7,91200326  1,60098795  8,38387039  250  29,82 

B.TRANSV  16  2,3  ELU3  7,91200326  1,66836383  8,42318878  250  29,68 

B.TRANSV  16  2,5  ELU3  0,81243804  1,97332837  3,5131368  250  71,16 

B.TRANSV  17  0  ELU1  0,89005024  3,0564563  5,36823666  250  46,57 

B.TRANSV  17  0,2  ELU1  11,2735796  2,59014425  12,1334307  250  20,60 

B.TRANSV  17  0,2  ELU1  11,2735796  2,5223251  12,0904909  250  20,68 

B.TRANSV  17  0,62  ELU1  27,3193597  1,5422719  27,4496489  250  9,11 

B.TRANSV  17  1,04  ELU1  35,2918149  0,56266198  35,3052683  250  7,08 

B.TRANSV  17  1,46  ELU1  35,3509454  0,54803432  35,3636871  250  7,07 
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B.TRANSV  17  1,88  ELU1  27,496751  1,52808751  27,6238388  250  9,05 

B.TRANSV  17  2,3  ELU1  11,5683623  2,5081407  12,3571564  250  20,23 

B.TRANSV  17  2,3  ELU1  11,5683623  2,57551659  12,3986637  250  20,16 

B.TRANSV  17  2,5  ELU1  0,88048502  3,0422719  5,34242538  250  46,80 

B.TRANSV  17  0  ELU2  1,28258495  2,09395416  3,84694116  250  64,99 

B.TRANSV  17  0,2  ELU2  7,75493789  1,78898962  8,35107857  250  29,94 

B.TRANSV  17  0,2  ELU2  7,75493789  1,72161374  8,30848501  250  30,09 

B.TRANSV  17  0,62  ELU2  18,1380069  1,08109955  18,2344077  250  13,71 

B.TRANSV  17  1,04  ELU2  23,2451425  0,44058537  23,2576653  250  10,75 

B.TRANSV  17  1,46  ELU2  23,3434034  0,4166492  23,3545557  250  10,70 

B.TRANSV  17  1,88  ELU2  18,4336591  1,05716338  18,5243778  250  13,50 

B.TRANSV  17  2,3  ELU2  8,24798137  1,69767757  8,75645613  250  28,55 

B.TRANSV  17  2,3  ELU2  8,24798137  1,76505345  8,79633092  250  28,42 

B.TRANSV  17  2,5  ELU2  1,27736756  2,07001799  3,8061255  250  65,68 

B.TRANSV  17  0  ELU3  0,82372777  2,045818  3,63794466  250  68,72 

B.TRANSV  17  0,2  ELU3  7,56203979  1,74085346  8,14101703  250  30,71 

B.TRANSV  17  0,2  ELU3  7,56203979  1,67347758  8,09852008  250  30,87 

B.TRANSV  17  0,62  ELU3  18,0130372  1,03296339  18,1016726  250  13,81 

B.TRANSV  17  1,04  ELU3  23,1872316  0,39289247  23,1972154  250  10,78 

B.TRANSV  17  1,46  ELU3  23,246362  0,37826481  23,2555929  250  10,75 

B.TRANSV  17  1,88  ELU3  18,1904285  1,018779  18,2758152  250  13,68 

B.TRANSV  17  2,3  ELU3  7,85769197  1,65929318  8,36678461  250  29,88 

B.TRANSV  17  2,3  ELU3  7,85769197  1,72666907  8,40758475  250  29,74 

B.TRANSV  17  2,5  ELU3  0,81764082  2,03163361  3,61263641  250  69,20 

B.TRANSV  18  0  ELU1  1,92041728  3,12586701  5,74466154  250  43,52 

B.TRANSV  18  0,2  ELU1  12,3093687  2,65955495  13,1430687  250  19,02 

B.TRANSV  18  0,2  ELU1  12,3093687  2,5917358  13,1023601  250  19,08 

B.TRANSV  18  0,62  ELU1  28,1562996  1,61168261  28,2943417  250  8,84 

B.TRANSV  18  1,04  ELU1  35,9293175  0,63207268  35,9459929  250  6,95 

B.TRANSV  18  1,46  ELU1  35,9701871  0,62187765  35,9863107  250  6,95 

B.TRANSV  18  1,88  ELU1  28,2780388  1,60193084  28,4138351  250  8,80 

B.TRANSV  18  2,3  ELU1  12,5128469  2,58198403  13,288012  250  18,81 

B.TRANSV  18  2,3  ELU1  12,5128469  2,64935992  13,3277403  250  18,76 

B.TRANSV  18  2,5  ELU1  1,90128684  3,11611524  5,72236089  250  43,69 

B.TRANSV  18  0  ELU2  2,45405036  2,21008797  4,54706825  250  54,98 

B.TRANSV  18  0,2  ELU2  8,94548258  1,90512343  9,53468115  250  26,22 

B.TRANSV  18  0,2  ELU2  8,94548258  1,83730428  9,49466797  250  26,33 

B.TRANSV  18  0,62  ELU2  18,9969404  1,19723336  19,1097841  250  13,08 

B.TRANSV  18  1,04  ELU2  23,7715951  0,55671918  23,7911442  250  10,51 

B.TRANSV  18  1,46  ELU2  23,8394212  0,54031847  23,8577835  250  10,48 

B.TRANSV  18  1,88  ELU2  19,1995491  1,18083265  19,3081792  250  12,95 

B.TRANSV  18  2,3  ELU2  9,28461302  1,82090358  9,80566716  250  25,50 

B.TRANSV  18  2,3  ELU2  9,28461302  1,88872272  9,84407738  250  25,40 

B.TRANSV  18  2,5  ELU2  2,44274601  2,19368726  4,51705651  250  55,35 

B.TRANSV  18  0  ELU3  1,67318901  2,11522871  4,02767166  250  62,07 

B.TRANSV  18  0,2  ELU3  8,42127086  1,81026417  8,98604318  250  27,82 

B.TRANSV  18  0,2  ELU3  8,42127086  1,74288829  8,94599249  250  27,95 

B.TRANSV  18  0,62  ELU3  18,6725496  1,1023741  18,7699173  250  13,32 
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B.TRANSV  18  1,04  ELU3  23,6473067  0,46185992  23,6608338  250  10,57 

B.TRANSV  18  1,46  ELU3  23,6881762  0,45210814  23,701116  250  10,55 

B.TRANSV  18  1,88  ELU3  18,7942888  1,09262233  18,8893293  250  13,23 

B.TRANSV  18  2,3  ELU3  8,62387955  1,73313651  9,13140652  250  27,38 

B.TRANSV  18  2,3  ELU3  8,62387955  1,8005124  9,17043255  250  27,26 

B.TRANSV  18  2,5  ELU3  1,6610151  2,10547694  4,00725225  250  62,39 

B.TRANSV  19  0  ELU1  1,82640223  3,19190005  5,82240696  250  42,94 

B.TRANSV  19  0,2  ELU1  12,2787552  2,72514473  13,1547356  250  19,00 

B.TRANSV  19  0,2  ELU1  12,2787552  2,65732558  13,1130457  250  19,06 

B.TRANSV  19  0,62  ELU1  27,9161465  1,67771565  28,066981  250  8,91 

B.TRANSV  19  1,04  ELU1  35,4796247  0,69766246  35,5001968  250  7,04 

B.TRANSV  19  1,46  ELU1  35,48919  0,69544614  35,509626  250  7,04 

B.TRANSV  19  1,88  ELU1  27,9439726  1,67549934  28,0942609  250  8,90 

B.TRANSV  19  2,3  ELU1  12,3257117  2,65510926  13,1556826  250  19,00 

B.TRANSV  19  2,3  ELU1  12,3257117  2,72292841  13,1972037  250  18,94 

B.TRANSV  19  2,5  ELU1  1,78460832  3,18968373  5,80577935  250  43,06 

B.TRANSV  19  0  ELU2  2,82695835  2,32035123  4,91363236  250  50,88 

B.TRANSV  19  0,2  ELU2  9,45025758  2,01582995  10,0746255  250  24,81 

B.TRANSV  19  0,2  ELU2  9,45025758  1,9480108  10,0345207  250  24,91 

B.TRANSV  19  0,62  ELU2  19,1510248  1,30749662  19,2844599  250  12,96 

B.TRANSV  19  1,04  ELU2  23,5767282  0,6674257  23,6050521  250  10,59 

B.TRANSV  19  1,46  ELU2  23,5915108  0,66343634  23,6194798  250  10,58 

B.TRANSV  19  1,88  ELU2  19,1971118  1,30395052  19,3295101  250  12,93 

B.TRANSV  19  2,3  ELU2  9,52764889  1,94446471  10,1053908  250  24,74 

B.TRANSV  19  2,3  ELU2  9,52764889  2,01184059  10,1448805  250  24,64 

B.TRANSV  19  2,5  ELU2  2,80261052  2,31680513  4,89462805  250  51,08 

B.TRANSV  19  0  ELU3  1,75429043  2,18126175  4,16548237  250  60,02 

B.TRANSV  19  0,2  ELU3  8,57446946  1,87629721  9,1696783  250  27,26 

B.TRANSV  19  0,2  ELU3  8,57446946  1,80847806  9,12870775  250  27,39 

B.TRANSV  19  0,62  ELU3  18,6162086  1,16840714  18,7258844  250  13,35 

B.TRANSV  19  1,04  ELU3  23,3822955  0,52789295  23,4001658  250  10,68 

B.TRANSV  19  1,46  ELU3  23,3909912  0,52567664  23,4087052  250  10,68 

B.TRANSV  19  1,88  ELU3  18,6440347  1,16619083  18,7531339  250  13,33 

B.TRANSV  19  2,3  ELU3  8,62055642  1,80626175  9,17069994  250  27,26 

B.TRANSV  19  2,3  ELU3  8,62055642  1,8740809  9,21143477  250  27,14 

B.TRANSV  19  2,5  ELU3  1,72820348  2,17904544  4,15107267  250  60,23 

B.TRANSV  20  0  ELU1  2,87768999  3,25444821  6,32893349  250  39,50 

B.TRANSV  20  0,2  ELU1  13,3265135  2,78769289  14,1742604  250  17,64 

B.TRANSV  20  0,2  ELU1  13,3265135  2,72031701  14,1349332  250  17,69 

B.TRANSV  20  0,62  ELU1  28,7526772  1,74026381  28,9102404  250  8,65 

B.TRANSV  20  1,04  ELU1  36,1043396  0,76021062  36,128342  250  6,92 

B.TRANSV  20  1,46  ELU1  36,0773831  0,76685956  36,1018253  250  6,92 

B.TRANSV  20  1,88  ELU1  28,6718076  1,74691275  28,8310192  250  8,67 

B.TRANSV  20  2,3  ELU1  13,1908613  2,72652268  14,0107316  250  17,84 

B.TRANSV  20  2,3  ELU1  13,1908613  2,79434183  14,0507602  250  17,79 

B.TRANSV  20  2,5  ELU1  2,96725521  3,26109715  6,38035009  250  39,18 

B.TRANSV  20  0  ELU2  4,10728215  2,42453568  5,87408602  250  42,56 

B.TRANSV  20  0,2  ELU2  10,6795839  2,11957114  11,2929739  250  22,14 
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B.TRANSV  20  0,2  ELU2  10,6795839  2,051752  11,2553353  250  22,21 

B.TRANSV  20  0,62  ELU2  20,0285865  1,41168107  20,1772844  250  12,39 

B.TRANSV  20  1,04  ELU2  24,1016556  0,77116689  24,1386391  250  10,36 

B.TRANSV  20  1,46  ELU2  24,0564382  0,78224845  24,0945628  250  10,38 

B.TRANSV  20  1,88  ELU2  19,8929343  1,42231937  20,0448949  250  12,47 

B.TRANSV  20  2,3  ELU2  10,4543666  2,06283356  11,0480599  250  22,63 

B.TRANSV  20  2,3  ELU2  10,4543666  2,1306527  11,0866056  250  22,55 

B.TRANSV  20  2,5  ELU2  4,1611952  2,43561724  5,92555816  250  42,19 

B.TRANSV  20  0  ELU3  2,65016411  2,24380991  4,70397902  250  53,15 

B.TRANSV  20  0,2  ELU3  9,45116155  1,93884537  10,0300458  250  24,93 

B.TRANSV  20  0,2  ELU3  9,45116155  1,87102623  9,99132985  250  25,02 

B.TRANSV  20  0,62  ELU3  19,2816731  1,2309553  19,3991925  250  12,89 

B.TRANSV  20  1,04  ELU3  23,8359442  0,59044112  23,8578728  250  10,48 

B.TRANSV  20  1,46  ELU3  23,8089876  0,59709006  23,8314381  250  10,49 

B.TRANSV  20  1,88  ELU3  19,2008035  1,23716098  19,3200041  250  12,94 

B.TRANSV  20  2,3  ELU3  9,31637894  1,87767516  9,86772054  250  25,34 

B.TRANSV  20  2,3  ELU3  9,31637894  1,94549431  9,90705612  250  25,23 

B.TRANSV  20  2,5  ELU3  2,70668585  2,25045885  4,74550771  250  52,68 

B.TRANSV  21  0  ELU1  2,91354707  3,31387009  6,43692173  250  38,84 

B.TRANSV  21  0,2  ELU1  13,2614755  2,84711477  14,148672  250  17,67 

B.TRANSV  21  0,2  ELU1  13,2614755  2,77929562  14,1081602  250  17,72 

B.TRANSV  21  0,62  ELU1  28,4752862  1,79968569  28,6453928  250  8,73 

B.TRANSV  21  1,04  ELU1  35,6137261  0,8196325  35,64201  250  7,01 

B.TRANSV  21  1,46  ELU1  35,5467696  0,83603321  35,5762517  250  7,03 

B.TRANSV  21  1,88  ELU1  28,2720893  1,8160864  28,4465383  250  8,79 

B.TRANSV  21  2,3  ELU1  12,9240842  2,79569633  13,8014385  250  18,11 

B.TRANSV  21  2,3  ELU1  12,9240842  2,86351548  13,843089  250  18,06 

B.TRANSV  21  2,5  ELU1  3,11006881  3,3302708  6,55321591  250  38,15 

B.TRANSV  21  0  ELU2  4,76610736  2,52265943  6,46584961  250  38,66 

B.TRANSV  21  0,2  ELU2  11,1691764  2,21813816  11,8114738  250  21,17 

B.TRANSV  21  0,2  ELU2  11,1691764  2,15031901  11,7737894  250  21,23 

B.TRANSV  21  0,62  ELU2  20,1638823  1,50980482  20,332749  250  12,30 

B.TRANSV  21  1,04  ELU2  23,882936  0,8697339  23,9303979  250  10,45 

B.TRANSV  21  1,46  ELU2  23,7701739  0,89677291  23,8208684  250  10,49 

B.TRANSV  21  1,88  ELU2  19,8273606  1,53728709  20,0053488  250  12,50 

B.TRANSV  21  2,3  ELU2  10,6074373  2,17735802  11,2579034  250  22,21 

B.TRANSV  21  2,3  ELU2  10,6074373  2,24517717  11,2977957  250  22,13 

B.TRANSV  21  2,5  ELU2  4,88349866  2,5501417  6,58469645  250  37,97 

B.TRANSV  21  0  ELU3  2,88548548  2,30323179  4,92348012  250  50,78 

B.TRANSV  21  0,2  ELU3  9,58558778  1,99826725  10,1913056  250  24,53 

B.TRANSV  21  0,2  ELU3  9,58558778  1,9304481  10,1520137  250  24,63 

B.TRANSV  21  0,62  ELU3  19,2037463  1,29037718  19,3333674  250  12,93 

B.TRANSV  21  1,04  ELU3  23,5447949  0,64986299  23,571685  250  10,61 

B.TRANSV  21  1,46  ELU3  23,4778384  0,6662637  23,5061826  250  10,64 

B.TRANSV  21  1,88  ELU3  19,001419  1,30633463  19,1356592  250  13,06 

B.TRANSV  21  2,3  ELU3  9,24906604  1,94684881  9,84458651  250  25,39 

B.TRANSV  21  2,3  ELU3  9,24906604  2,01466796  9,88543795  250  25,29 

B.TRANSV  21  2,5  ELU3  3,00809417  2,3196325  5,0190353  250  49,81 
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B.TRANSV  22  0  ELU1  3,97115181  3,36875293  7,05801215  250  35,42 

B.TRANSV  22  0,2  ELU1  14,2176224  2,90199761  15,079972  250  16,58 

B.TRANSV  22  0,2  ELU1  14,2176224  2,83417846  15,0412263  250  16,62 

B.TRANSV  22  0,62  ELU1  29,2176735  1,85456853  29,3937191  250  8,51 

B.TRANSV  22  1,04  ELU1  36,1443999  0,87451534  36,1761244  250  6,91 

B.TRANSV  22  1,46  ELU1  36,0330955  0,90155435  36,0669152  250  6,93 

B.TRANSV  22  1,88  ELU1  28,8837605  1,88160754  29,0670425  250  8,60 

B.TRANSV  22  2,3  ELU1  13,6602311  2,86121747  14,5314008  250  17,20 

B.TRANSV  22  2,3  ELU1  13,6602311  2,92903662  14,5718798  250  17,16 

B.TRANSV  22  2,5  ELU1  4,3989779  3,39579194  7,34474064  250  34,04 

B.TRANSV  22  0  ELU2  6,11286673  2,61476215  7,60776465  250  32,86 

B.TRANSV  22  0,2  ELU2  12,3470355  2,30979761  12,9790131  250  19,26 

B.TRANSV  22  0,2  ELU2  12,3470355  2,24242173  12,9435178  250  19,31 

B.TRANSV  22  0,62  ELU2  20,9875215  1,60190754  21,1701294  250  11,81 

B.TRANSV  22  1,04  ELU2  24,3508974  0,96183662  24,4078183  250  10,24 

B.TRANSV  22  1,46  ELU2  24,16568  1,00660612  24,2284927  250  10,32 

B.TRANSV  22  1,88  ELU2  20,4309997  1,64712031  20,6292212  250  12,12 

B.TRANSV  22  2,3  ELU2  11,4192094  2,28763449  12,0871071  250  20,68 

B.TRANSV  22  2,3  ELU2  11,4192094  2,35501038  12,1258635  250  20,62 

B.TRANSV  22  2,5  ELU2  6,36938847  2,65997492  7,86101197  250  31,80 

B.TRANSV  22  0  ELU3  3,80827137  2,35811463  5,58435714  250  44,77 

B.TRANSV  22  0,2  ELU3  10,4069159  2,05315009  10,9977349  250  22,73 

B.TRANSV  22  0,2  ELU3  10,4069159  1,98533094  10,9603155  250  22,81 

B.TRANSV  22  0,62  ELU3  19,8113149  1,34526002  19,9478663  250  12,53 

B.TRANSV  22  1,04  ELU3  23,9406499  0,70474584  23,9717483  250  10,43 

B.TRANSV  22  1,46  ELU3  23,8293455  0,73178484  23,8630307  250  10,48 

B.TRANSV  22  1,88  ELU3  19,4774018  1,37229903  19,6218958  250  12,74 

B.TRANSV  22  2,3  ELU3  9,84952457  2,01236995  10,4480636  250  23,93 

B.TRANSV  22  2,3  ELU3  9,84952457  2,0801891  10,4878355  250  23,84 

B.TRANSV  22  2,5  ELU3  4,07435833  2,38515364  5,80235034  250  43,09 

B.TRANSV  23  0  ELU1  3,85567455  3,43353425  7,08757354  250  35,27 

B.TRANSV  23  0,2  ELU1  13,9276439  2,96677893  14,845356  250  16,84 

B.TRANSV  23  0,2  ELU1  13,9276439  2,89940305  14,8053665  250  16,89 

B.TRANSV  23  0,62  ELU1  28,7272858  1,91934986  28,9190017  250  8,64 

B.TRANSV  23  1,04  ELU1  35,4538843  0,93929666  35,4911925  250  7,04 

B.TRANSV  23  1,46  ELU1  35,3107129  0,97431439  35,3510157  250  7,07 

B.TRANSV  23  1,88  ELU1  28,2980275  1,95392432  28,4996811  250  8,77 

B.TRANSV  23  2,3  ELU1  13,2105595  2,93397751  14,1542769  250  17,66 

B.TRANSV  23  2,3  ELU1  13,2105595  3,00179666  14,196874  250  17,61 

B.TRANSV  23  2,5  ELU1  4,71163363  3,46855198  7,63492305  250  32,74 

B.TRANSV  23  0  ELU2  6,59937873  2,72222732  8,11069444  250  30,82 

B.TRANSV  23  0,2  ELU2  12,6733429  2,41726278  13,3470258  250  18,73 

B.TRANSV  23  0,2  ELU2  12,6733429  2,34944363  13,3106452  250  18,78 

B.TRANSV  23  0,62  ELU2  20,9787393  1,70892944  21,1865246  250  11,80 

B.TRANSV  23  1,04  ELU2  24,0078954  1,06885852  24,0791697  250  10,38 

B.TRANSV  23  1,46  ELU2  23,7684836  1,1269259  23,8484947  250  10,48 

B.TRANSV  23  1,88  ELU2  20,2610667  1,76744008  20,4910311  250  12,20 

B.TRANSV  23  2,3  ELU2  11,4774094  2,407511  12,2114395  250  20,47 
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B.TRANSV  23  2,3  ELU2  11,4774094  2,47533015  12,252049  250  20,40 

B.TRANSV  23  2,5  ELU2  7,15735827  2,78029469  8,62658062  250  28,98 

B.TRANSV  23  0  ELU3  3,88905447  2,42289595  5,72153992  250  43,69 

B.TRANSV  23  0,2  ELU3  10,3920468  2,11793142  11,0205053  250  22,68 

B.TRANSV  23  0,2  ELU3  10,3920468  2,05011227  10,9819633  250  22,76 

B.TRANSV  23  0,62  ELU3  19,5960366  1,41004134  19,7476403  250  12,66 

B.TRANSV  23  1,04  ELU3  23,5237859  0,76952716  23,5615157  250  10,61 

B.TRANSV  23  1,46  ELU3  23,3814841  0,80454489  23,4229733  250  10,67 

B.TRANSV  23  1,88  ELU3  19,16619  1,44461581  19,3288278  250  12,93 

B.TRANSV  23  2,3  ELU3  9,67437416  2,08513  10,3265104  250  24,21 

B.TRANSV  23  2,3  ELU3  9,67437416  2,15294915  10,3681766  250  24,11 

B.TRANSV  23  2,5  ELU3  4,4696427  2,45791368  6,17265947  250  40,50 

B.TRANSV  24  0  ELU1  5,36664688  3,50189489  8,09880869  250  30,87 

B.TRANSV  24  0,2  ELU1  14,4565701  3,03513957  15,3827383  250  16,25 

B.TRANSV  24  0,2  ELU1  14,4565701  2,96776369  15,3432488  250  16,29 

B.TRANSV  24  0,62  ELU1  29,0485139  1,98771049  29,2518228  250  8,55 

B.TRANSV  24  1,04  ELU1  35,5665446  1,0076573  35,6093416  250  7,02 

B.TRANSV  24  1,46  ELU1  35,387721  1,05154028  35,4345596  250  7,06 

B.TRANSV  24  1,88  ELU1  28,5096904  2,03115021  28,7259318  250  8,70 

B.TRANSV  24  2,3  ELU1  13,5568771  3,0112034  14,5255276  250  17,21 

B.TRANSV  24  2,3  ELU1  13,5568771  3,07902255  14,5681178  250  17,16 

B.TRANSV  24  2,5  ELU1  6,43999726  3,54577787  8,89894302  250  28,09 

B.TRANSV  24  0  ELU2  7,67390437  2,83604219  9,11143315  250  27,44 

B.TRANSV  24  0,2  ELU2  13,5832906  2,53107765  14,2732212  250  17,52 

B.TRANSV  24  0,2  ELU2  13,5832906  2,46370176  14,237811  250  17,56 

B.TRANSV  24  0,62  ELU2  21,5433929  1,82318758  21,7736036  250  11,48 

B.TRANSV  24  1,04  ELU2  24,2255156  1,18267339  24,3119673  250  10,28 

B.TRANSV  24  1,46  ELU2  23,9261039  1,25581169  24,0247713  250  10,41 

B.TRANSV  24  1,88  ELU2  20,6431115  1,89588261  20,9026593  250  11,96 

B.TRANSV  24  2,3  ELU2  12,0838788  2,5363968  12,8576846  250  19,44 

B.TRANSV  24  2,3  ELU2  12,0838788  2,60377268  12,898024  250  19,38 

B.TRANSV  24  2,5  ELU2  8,89014478  2,90873722  10,2184603  250  24,47 

B.TRANSV  24  0  ELU3  4,73229205  2,49125659  6,4041913  250  39,04 

B.TRANSV  24  0,2  ELU3  10,9430849  2,18629205  11,579755  250  21,59 

B.TRANSV  24  0,2  ELU3  10,9430849  2,11847291  11,5418755  250  21,66 

B.TRANSV  24  0,62  ELU3  19,9387882  1,47840198  20,1025444  250  12,44 

B.TRANSV  24  1,04  ELU3  23,6594276  0,8378878  23,7038959  250  10,55 

B.TRANSV  24  1,46  ELU3  23,4800158  0,88177078  23,5296346  250  10,62 

B.TRANSV  24  1,88  ELU3  19,3993764  1,5218417  19,5776355  250  12,77 

B.TRANSV  24  2,3  ELU3  10,0436731  2,16235588  10,7192686  250  23,32 

B.TRANSV  24  2,3  ELU3  10,0436731  2,23017503  10,7608741  250  23,23 

B.TRANSV  24  2,5  ELU3  5,80418463  2,53513957  7,27800503  250  34,35 

B.TRANSV  25  0  ELU1  6,44447799  3,57621565  8,93863813  250  27,97 

B.TRANSV  25  0,2  ELU1  13,2056033  3,10946033  14,2616335  250  17,53 

B.TRANSV  25  0,2  ELU1  13,2056033  3,04208444  14,2179743  250  17,58 

B.TRANSV  25  0,62  ELU1  27,5859102  2,06203125  27,8161529  250  8,99 

B.TRANSV  25  1,04  ELU1  33,8923041  1,08197806  33,9440761  250  7,37 

B.TRANSV  25  1,46  ELU1  33,6603859  1,13295323  33,7175374  250  7,41 
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B.TRANSV  25  1,88  ELU1  26,9357312  2,11256316  27,1831268  250  9,20 

B.TRANSV  25  2,3  ELU1  12,1371634  3,09261636  13,2666335  250  18,84 

B.TRANSV  25  2,3  ELU1  12,1371634  3,1604355  13,3144956  250  18,78 

B.TRANSV  25  2,5  ELU1  7,66734244  3,62719082  9,91250119  250  25,22 

B.TRANSV  25  0  ELU2  8,1939581  2,96066095  9,66630691  250  25,86 

B.TRANSV  25  0,2  ELU2  13,362398  2,65569641  14,1319443  250  17,69 

B.TRANSV  25  0,2  ELU2  13,362398  2,58787726  14,094148  250  17,74 

B.TRANSV  25  0,62  ELU2  20,9682292  1,94736308  21,2377801  250  11,77 

B.TRANSV  25  1,04  ELU2  23,2969504  1,30729216  23,4067285  250  10,68 

B.TRANSV  25  1,46  ELU2  22,9353136  1,39195528  23,0616831  250  10,84 

B.TRANSV  25  1,88  ELU2  19,9074619  2,03246946  20,216326  250  12,37 

B.TRANSV  25  2,3  ELU2  11,6039581  2,67254039  12,4931685  250  20,01 

B.TRANSV  25  2,3  ELU2  11,6039581  2,74035953  12,5371669  250  19,94 

B.TRANSV  25  2,5  ELU2  10,2592778  3,04532407  11,5358041  250  21,67 

B.TRANSV  25  0  ELU3  5,54706324  2,56557735  7,10749407  250  35,17 

B.TRANSV  25  0,2  ELU3  10,3386233  2,26061281  11,055236  250  22,61 

B.TRANSV  25  0,2  ELU3  10,3386233  2,19279366  11,0141802  250  22,70 

B.TRANSV  25  0,62  ELU3  19,1232781  1,55272274  19,3114631  250  12,95 

B.TRANSV  25  1,04  ELU3  22,6314111  0,91220855  22,6864969  250  11,02 

B.TRANSV  25  1,46  ELU3  22,4077282  0,96318373  22,4697453  250  11,13 

B.TRANSV  25  1,88  ELU3  18,4813343  1,60325465  18,6887933  250  13,38 

B.TRANSV  25  2,3  ELU3  9,27754917  2,24376884  10,0586487  250  24,85 

B.TRANSV  25  2,3  ELU3  9,27754917  2,31158799  10,1046146  250  24,74 

B.TRANSV  25  2,5  ELU3  6,77903255  2,61655253  8,15440517  250  30,66 

B.TRANSV  26  0  ELU1  9,42925481  3,64731818  11,3498738  250  22,03 

B.TRANSV  26  0,2  ELU1  11,5593827  3,18056286  12,8049705  250  19,52 

B.TRANSV  26  0,2  ELU1  11,5593827  3,11318698  12,7552  250  19,60 

B.TRANSV  26  0,62  ELU1  25,6033469  2,13313379  25,8685553  250  9,66 

B.TRANSV  26  1,04  ELU1  31,5748558  1,1530806  31,6379567  250  7,90 

B.TRANSV  26  1,46  ELU1  31,2027586  1,23508414  31,2760043  250  7,99 

B.TRANSV  26  1,88  ELU1  24,5573367  2,21469407  24,8551281  250  10,06 

B.TRANSV  26  2,3  ELU1  9,83800161  3,19474726  11,2874047  250  22,15 

B.TRANSV  26  2,3  ELU1  9,83800161  3,26256641  11,3454526  250  22,04 

B.TRANSV  26  2,5  ELU1  11,4009172  3,72932173  13,1036039  250  19,08 

B.TRANSV  26  0  ELU2  10,2819276  3,07790859  11,5818219  250  21,59 

B.TRANSV  26  0,2  ELU2  13,3346642  2,77294405  14,1732468  250  17,64 

B.TRANSV  26  0,2  ELU2  13,3346642  2,7051249  14,1338732  250  17,69 

B.TRANSV  26  0,62  ELU2  20,3798304  2,06505398  20,6913226  250  12,08 

B.TRANSV  26  1,04  ELU2  22,1484749  1,4245398  22,2854859  250  11,22 

B.TRANSV  26  1,46  ELU2  21,5697025  1,56150788  21,7386059  250  11,50 

B.TRANSV  26  1,88  ELU2  18,6732319  2,2015788  19,0586054  250  13,12 

B.TRANSV  26  2,3  ELU2  10,5002396  2,84209299  11,596875  250  21,56 

B.TRANSV  26  2,3  ELU2  10,5002396  2,90991214  11,6472228  250  21,46 

B.TRANSV  26  2,5  ELU2  13,6231552  3,21487667  14,717223  250  16,99 

B.TRANSV  26  0  ELU3  7,52030005  2,63667989  8,79836095  250  28,41 

B.TRANSV  26  0,2  ELU3  9,65912358  2,33171535  10,4694488  250  23,88 

B.TRANSV  26  0,2  ELU3  9,65912358  2,2638962  10,4246989  250  23,98 

B.TRANSV  26  0,62  ELU3  18,1088934  1,62382528  18,3260046  250  13,64 
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B.TRANSV  26  1,04  ELU3  21,2821415  0,98331109  21,3501815  250  11,71 

B.TRANSV  26  1,46  ELU3  20,9253384  1,06531464  21,0065341  250  11,90 

B.TRANSV  26  1,88  ELU3  17,0781773  1,70538556  17,3317385  250  14,42 

B.TRANSV  26  2,3  ELU3  7,95508266  2,34589974  8,93269707  250  27,99 

B.TRANSV  26  2,3  ELU3  7,95508266  2,41371889  8,98673783  250  27,82 

B.TRANSV  26  2,5  ELU3  9,50784481  2,71868343  10,6100345  250  23,56 

B.TRANSV  27  0  ELU1  9,05782609  2,27147495  9,87537385  250  25,32 

B.TRANSV  27  0,46  ELU1  17,4695652  1,69745013  17,7152398  250  14,11 

B.TRANSV  27  0,92  ELU1  20,7013043  1,1234253  20,7925529  250  12,02 

B.TRANSV  27  1,38  ELU1  20,1936317  1,06535793  20,2777643  250  12,33 

B.TRANSV  27  1,84  ELU1  17,4862404  1,63938275  17,7152852  250  14,11 

B.TRANSV  27  2,3  ELU1  9,5988491  2,21340757  10,3361223  250  24,19 

B.TRANSV  27  2,3  ELU1  9,5988491  2,24665226  10,3576176  250  24,14 

B.TRANSV  27  2,5  ELU1  7,77943734  2,49620899  8,90015861  250  28,09 

B.TRANSV  27  0  ELU2  14,8374169  2,23858949  15,3356705  250  16,30 

B.TRANSV  27  0,46  ELU2  17,4675192  1,85029162  17,7590812  250  14,08 

B.TRANSV  27  0,92  ELU2  16,5950128  1,46243701  16,7872158  250  14,89 

B.TRANSV  27  1,38  ELU2  14,3554731  1,61536254  14,6255871  250  17,09 

B.TRANSV  27  1,84  ELU2  13,8462404  2,00366041  14,2745346  250  17,51 

B.TRANSV  27  2,3  ELU2  9,83585678  2,39151502  10,6724932  250  23,42 

B.TRANSV  27  2,3  ELU2  9,83585678  2,42520296  10,695275  250  23,37 

B.TRANSV  27  2,5  ELU2  13,2022506  2,59364268  13,9456219  250  17,93 

B.TRANSV  27  0  ELU3  8,96317136  1,7661558  9,47081621  250  26,40 

B.TRANSV  27  0,46  ELU3  13,6531714  1,37785793  13,8601791  250  18,04 

B.TRANSV  27  0,92  ELU3  14,8423018  0,99000332  14,9410255  250  16,73 

B.TRANSV  27  1,38  ELU3  13,872046  1,0126097  13,9824818  250  17,88 

B.TRANSV  27  1,84  ELU3  12,4776982  1,40090757  12,711435  250  19,67 

B.TRANSV  27  2,3  ELU3  7,58248082  1,78876218  8,19103326  250  30,52 

B.TRANSV  27  2,3  ELU3  7,58248082  1,82245013  8,21328124  250  30,44 

B.TRANSV  27  2,5  ELU3  7,87409207  1,99088984  8,59606032  250  29,08 

TIRANTS  83  0  ELU1  36,7419344  0,00930739  36,741938  250  6,80 

TIRANTS  83  0,3243  ELU1  36,8583391  0  36,8583391  250  6,78 

TIRANTS  83  0,6486  ELU1  36,8082496  0,00930739  36,8082531  250  6,79 

TIRANTS  83  0  ELU2  23,8369972  0,00930739  23,8370027  250  10,49 

TIRANTS  83  0,3243  ELU2  23,953402  0  23,953402  250  10,44 

TIRANTS  83  0,6486  ELU2  23,9033124  0,00930739  23,9033179  250  10,46 

TIRANTS  83  0  ELU3  24,268046  0,00930739  24,2680514  250  10,30 

TIRANTS  83  0,3243  ELU3  24,3844507  0  24,3844507  250  10,25 

TIRANTS  83  0,6486  ELU3  24,3343612  0,00930739  24,3343666  250  10,27 

TIRANTS  85  0  ELU1  59,6936238  0,02548985  59,6936401  250  4,19 

TIRANTS  85  0,8883  ELU1  60,418649  3,0495E‐18  60,418649  250  4,14 

TIRANTS  85  1,77659  ELU1  59,8793063  0,02548985  59,8793226  250  4,18 

TIRANTS  85  0  ELU2  38,9999668  0,02548985  38,9999918  250  6,41 

TIRANTS  85  0,8883  ELU2  39,724992  3,0495E‐18  39,724992  250  6,29 

TIRANTS  85  1,77659  ELU2  39,1856494  0,02548985  39,1856743  250  6,38 

TIRANTS  85  0  ELU3  39,6100666  0,02548985  39,6100913  250  6,31 

TIRANTS  85  0,8883  ELU3  40,3350918  3,0495E‐18  40,3350918  250  6,20 

TIRANTS  85  1,77659  ELU3  39,7957492  0,02548985  39,7957737  250  6,28 
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TIRANTS  86  0  ELU1  59,4051527  0,0384379  59,40519  250  4,21 

TIRANTS  86  1,3395  ELU1  60,9524606  6,099E‐18  60,9524606  250  4,10 

TIRANTS  86  2,67899  ELU1  59,6836765  0,0384379  59,6837136  250  4,19 

TIRANTS  86  0  ELU2  39,1259657  0,0384379  39,1260224  250  6,39 

TIRANTS  86  1,3395  ELU2  40,6732736  6,099E‐18  40,6732736  250  6,15 

TIRANTS  86  2,67899  ELU2  39,4044895  0,0384379  39,4045458  250  6,34 

TIRANTS  86  0  ELU3  39,4940151  0,0384379  39,4940712  250  6,33 

TIRANTS  86  1,3395  ELU3  41,0413229  6,099E‐18  41,0413229  250  6,09 

TIRANTS  86  2,67899  ELU3  39,7725389  0,0384379  39,7725946  250  6,29 

TIRANTS  87  0  ELU1  60,0185683  0,04814633  60,0186262  250  4,17 

TIRANTS  87  1,6779  ELU1  62,4356828  1,2198E‐17  62,4356828  250  4,00 

TIRANTS  87  3,35579  ELU1  60,3700388  0,04814633  60,3700964  250  4,14 

TIRANTS  87  0  ELU2  40,0212209  0,04814633  40,0213077  250  6,25 

TIRANTS  87  1,6779  ELU2  42,4383354  1,2198E‐17  42,4383354  250  5,89 

TIRANTS  87  3,35579  ELU2  40,3726914  0,04814633  40,3727775  250  6,19 

TIRANTS  87  0  ELU3  40,0809045  0,04814633  40,0809913  250  6,24 

TIRANTS  87  1,6779  ELU3  42,4980191  1,2198E‐17  42,4980191  250  5,88 

TIRANTS  87  3,35579  ELU3  40,4323751  0,04814633  40,4324611  250  6,18 

TIRANTS  88  0  ELU1  60,3004078  0,05208388  60,3004753  250  4,15 

TIRANTS  88  1,90349  ELU1  63,3729166  6,099E‐18  63,3729166  250  3,94 

TIRANTS  88  3,80699  ELU1  60,698299  0,05208388  60,6983661  250  4,12 

TIRANTS  88  0  ELU2  40,488743  0,05208388  40,4888435  250  6,17 

TIRANTS  88  1,90349  ELU2  43,5612518  6,099E‐18  43,5612518  250  5,74 

TIRANTS  88  3,80699  ELU2  40,8866342  0,05208388  40,8867337  250  6,11 

TIRANTS  88  0  ELU3  40,3726914  0,05208388  40,3727922  250  6,19 

TIRANTS  88  1,90349  ELU3  43,4452002  6,099E‐18  43,4452002  250  5,75 

TIRANTS  88  3,80699  ELU3  40,7705826  0,05208388  40,7706824  250  6,13 

TIRANTS  89  0  ELU1  60,4264067  0,05729226  60,4264882  250  4,14 

TIRANTS  89  2,01629  ELU1  63,8570061  0  63,8570061  250  3,91 

TIRANTS  89  4,03259  ELU1  60,8475082  0,05729226  60,8475891  250  4,11 

TIRANTS  89  0  ELU2  40,6876886  0,05729226  40,6878096  250  6,14 

TIRANTS  89  2,01629  ELU2  44,1149723  0  44,1149723  250  5,67 

TIRANTS  89  4,03259  ELU2  41,1087901  0,05729226  41,1089098  250  6,08 

TIRANTS  89  0  ELU3  40,4986903  0,05729226  40,4988118  250  6,17 

TIRANTS  89  2,01629  ELU3  43,9259739  0  43,9259739  250  5,69 

TIRANTS  89  4,03259  ELU3  40,9197918  0,05729226  40,9199121  250  6,11 

TIRANTS  90  0  ELU1  60,4330382  0,05729226  60,4331197  250  4,14 

TIRANTS  90  2,01629  ELU1  63,8603219  0  63,8603219  250  3,91 

TIRANTS  90  4,03259  ELU1  60,8541397  0,05729226  60,8542206  250  4,11 

TIRANTS  90  0  ELU2  40,6943201  0,05729226  40,6944411  250  6,14 

TIRANTS  90  2,01629  ELU2  44,1249195  0  44,1249195  250  5,67 

TIRANTS  90  4,03259  ELU2  41,1154216  0,05729226  41,1155413  250  6,08 

TIRANTS  90  0  ELU3  40,502006  0,05729226  40,5021276  250  6,17 

TIRANTS  90  2,01629  ELU3  43,9326055  0  43,9326055  250  5,69 

TIRANTS  90  4,03259  ELU3  40,9231075  0,05729226  40,9232278  250  6,11 

TIRANTS  91  0  ELU1  60,3269339  0,05208388  60,3270014  250  4,14 

TIRANTS  91  1,90349  ELU1  63,3994427  6,099E‐18  63,3994427  250  3,94 

TIRANTS  91  3,80699  ELU1  60,7248251  0,05208388  60,7248921  250  4,12 
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TIRANTS  91  0  ELU2  40,5318479  0,05208388  40,5319483  250  6,17 

TIRANTS  91  1,90349  ELU2  43,6043567  6,099E‐18  43,6043567  250  5,73 

TIRANTS  91  3,80699  ELU2  40,929739  0,05208388  40,9298385  250  6,11 

TIRANTS  91  0  ELU3  40,3992175  0,05208388  40,3993182  250  6,19 

TIRANTS  91  1,90349  ELU3  43,4684105  6,099E‐18  43,4684105  250  5,75 

TIRANTS  91  3,80699  ELU3  40,7937929  0,05208388  40,7938926  250  6,13 

TIRANTS  92  0  ELU1  60,091515  0,04814633  60,0915728  250  4,16 

TIRANTS  92  1,6779  ELU1  62,5086296  1,2198E‐17  62,5086296  250  4,00 

TIRANTS  92  3,35579  ELU1  60,4429855  0,04814633  60,443043  250  4,14 

TIRANTS  92  0  ELU2  40,143904  0,04814633  40,1439906  250  6,23 

TIRANTS  92  1,6779  ELU2  42,5610186  1,2198E‐17  42,5610186  250  5,87 

TIRANTS  92  3,35579  ELU2  40,4953745  0,04814633  40,4954604  250  6,17 

TIRANTS  92  0  ELU3  40,157167  0,04814633  40,1572536  250  6,23 

TIRANTS  92  1,6779  ELU3  42,5709658  1,2198E‐17  42,5709658  250  5,87 

TIRANTS  92  3,35579  ELU3  40,5053218  0,04814633  40,5054076  250  6,17 

TIRANTS  93  0  ELU1  59,5543619  0,0384379  59,5543991  250  4,20 

TIRANTS  93  1,3395  ELU1  61,1016698  6,099E‐18  61,1016698  250  4,09 

TIRANTS  93  2,67899  ELU1  59,8328857  0,0384379  59,8329227  250  4,18 

TIRANTS  93  0  ELU2  39,3713319  0,0384379  39,3713882  250  6,35 

TIRANTS  93  1,3395  ELU2  40,9186398  6,099E‐18  40,9186398  250  6,11 

TIRANTS  93  2,67899  ELU2  39,6531715  0,0384379  39,6532274  250  6,30 

TIRANTS  93  0  ELU3  39,6399085  0,0384379  39,6399644  250  6,31 

TIRANTS  93  1,3395  ELU3  41,1872164  6,099E‐18  41,1872164  250  6,07 

TIRANTS  93  2,67899  ELU3  39,9217481  0,0384379  39,9218036  250  6,26 

TIRANTS  94  0  ELU1  59,925727  0,02548985  59,9257432  250  4,17 

TIRANTS  94  0,8883  ELU1  60,6507522  3,0495E‐18  60,6507522  250  4,12 

TIRANTS  94  1,77659  ELU1  60,1114095  0,02548985  60,1114257  250  4,16 

TIRANTS  94  0  ELU2  39,384595  0,02548985  39,3846197  250  6,35 

TIRANTS  94  0,8883  ELU2  40,1096202  3,0495E‐18  40,1096202  250  6,23 

TIRANTS  94  1,77659  ELU2  39,5702775  0,02548985  39,5703022  250  6,32 

TIRANTS  94  0  ELU3  39,8388541  0,02548985  39,8388785  250  6,28 

TIRANTS  94  0,8883  ELU3  40,5638793  3,0495E‐18  40,5638793  250  6,16 

TIRANTS  94  1,77659  ELU3  40,0245366  0,02548985  40,024561  250  6,25 

TIRANTS  95  0  ELU1  36,8745648  0,00930739  36,8745683  250  6,78 

TIRANTS  95  0,3243  ELU1  36,9942853  0  36,9942853  250  6,76 

TIRANTS  95  0,6486  ELU1  36,9441958  0,00930739  36,9441993  250  6,77 

TIRANTS  95  0  ELU2  24,0624689  0,00930739  24,0624743  250  10,39 

TIRANTS  95  0,3243  ELU2  24,1788736  0  24,1788736  250  10,34 

TIRANTS  95  0,6486  ELU2  24,1287841  0,00930739  24,1287895  250  10,36 

TIRANTS  95  0  ELU3  24,4006764  0,00930739  24,4006817  250  10,25 

TIRANTS  95  0,3243  ELU3  24,5203969  0  24,5203969  250  10,20 

TIRANTS  95  0,6486  ELU3  24,4703074  0,00930739  24,4703127  250  10,22 

TIRANTS  96  0  ELU1  38,1743427  0,00930739  38,1743461  250  6,55 

TIRANTS  96  0,3243  ELU1  38,2907474  3,0495E‐18  38,2907474  250  6,53 

TIRANTS  96  0,6486  ELU1  38,2406578  0,00930739  38,2406612  250  6,54 

TIRANTS  96  0  ELU2  26,2276601  0,00930739  26,227665  250  9,53 

TIRANTS  96  0,3243  ELU2  26,3440648  3,0495E‐18  26,3440648  250  9,49 

TIRANTS  96  0,6486  ELU2  26,2939753  0,00930739  26,2939802  250  9,51 
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TIRANTS  96  0  ELU3  25,7004543  0,00930739  25,7004593  250  9,73 

TIRANTS  96  0,3243  ELU3  25,816859  3,0495E‐18  25,816859  250  9,68 

TIRANTS  96  0,6486  ELU3  25,7667695  0,00930739  25,7667745  250  9,70 

TIRANTS  97  0  ELU1  61,5902384  0,02548985  61,5902542  250  4,06 

TIRANTS  97  0,8883  ELU1  62,3152636  3,0495E‐18  62,3152636  250  4,01 

TIRANTS  97  1,77659  ELU1  61,775921  0,02548985  61,7759367  250  4,05 

TIRANTS  97  0  ELU2  42,1632017  0,02548985  42,1632248  250  5,93 

TIRANTS  97  0,8883  ELU2  42,8849111  3,0495E‐18  42,8849111  250  5,83 

TIRANTS  97  1,77659  ELU2  42,3455685  0,02548985  42,3455915  250  5,90 

TIRANTS  97  0  ELU3  41,5066813  0,02548985  41,5067047  250  6,02 

TIRANTS  97  0,8883  ELU3  42,2317064  3,0495E‐18  42,2317064  250  5,92 

TIRANTS  97  1,77659  ELU3  41,6923638  0,02548985  41,6923872  250  6,00 

TIRANTS  98  0  ELU1  60,4264067  0,0384379  60,4264434  250  4,14 

TIRANTS  98  1,3395  ELU1  61,9737146  1,8297E‐17  61,9737146  250  4,03 

TIRANTS  98  2,67899  ELU1  60,7082463  0,0384379  60,7082828  250  4,12 

TIRANTS  98  0  ELU2  40,8269505  0,0384379  40,8270048  250  6,12 

TIRANTS  98  1,3395  ELU2  42,3742584  1,8297E‐17  42,3742584  250  5,90 

TIRANTS  98  2,67899  ELU2  41,1087901  0,0384379  41,108844  250  6,08 

TIRANTS  98  0  ELU3  40,5152691  0,0384379  40,5153238  250  6,17 

TIRANTS  98  1,3395  ELU3  42,062577  1,8297E‐17  42,062577  250  5,94 

TIRANTS  98  2,67899  ELU3  40,7937929  0,0384379  40,7938472  250  6,13 

TIRANTS  99  0  ELU1  60,2175138  0,04814633  60,2175716  250  4,15 

TIRANTS  99  1,6779  ELU1  62,6346284  1,8297E‐17  62,6346284  250  3,99 

TIRANTS  99  3,35579  ELU1  60,5689844  0,04814633  60,5690418  250  4,13 

TIRANTS  99  0  ELU2  40,3527968  0,04814633  40,352883  250  6,20 

TIRANTS  99  1,6779  ELU2  42,7699114  1,8297E‐17  42,7699114  250  5,85 

TIRANTS  99  3,35579  ELU2  40,7042674  0,04814633  40,7043528  250  6,14 

TIRANTS  99  0  ELU3  40,2798501  0,04814633  40,2799365  250  6,21 

TIRANTS  99  1,6779  ELU3  42,6969647  1,8297E‐17  42,6969647  250  5,86 

TIRANTS  99  3,35579  ELU3  40,6313207  0,04814633  40,6314062  250  6,15 

TIRANTS  100  0  ELU1  59,9555688  0,05208388  59,9556367  250  4,17 

TIRANTS  100  1,90349  ELU1  63,0280776  6,099E‐18  63,0280776  250  3,97 

TIRANTS  100  3,80699  ELU1  60,35346  0,05208388  60,3535274  250  4,14 

TIRANTS  100  0  ELU2  39,9151165  0,05208388  39,9152185  250  6,26 

TIRANTS  100  1,90349  ELU2  42,9876254  6,099E‐18  42,9876254  250  5,82 

TIRANTS  100  3,80699  ELU2  40,3130077  0,05208388  40,3131087  250  6,20 

TIRANTS  100  0  ELU3  40,0278524  0,05208388  40,027954  250  6,25 

TIRANTS  100  1,90349  ELU3  43,1003612  6,099E‐18  43,1003612  250  5,80 

TIRANTS  100  3,80699  ELU3  40,4257436  0,05208388  40,4258442  250  6,18 

TIRANTS  101  0  ELU1  59,8627275  0,05729226  59,8628098  250  4,18 

TIRANTS  101  2,01629  ELU1  63,2900112  0  63,2900112  250  3,95 

TIRANTS  101  4,03259  ELU1  60,283829  0,05729226  60,2839107  250  4,15 

TIRANTS  101  0  ELU2  39,7460128  0,05729226  39,7461367  250  6,29 

TIRANTS  101  2,01629  ELU2  43,1732965  0  43,1732965  250  5,79 

TIRANTS  101  4,03259  ELU2  40,1671143  0,05729226  40,1672369  250  6,22 

TIRANTS  101  0  ELU3  39,9350111  0,05729226  39,9351344  250  6,26 

TIRANTS  101  2,01629  ELU3  43,3622948  0  43,3622948  250  5,77 

TIRANTS  101  4,03259  ELU3  40,3561126  0,05729226  40,3562346  250  6,19 
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TIRANTS  102  0  ELU1  59,856096  0,05729226  59,8561783  250  4,18 

TIRANTS  102  2,01629  ELU1  63,2866955  0  63,2866955  250  3,95 

TIRANTS  102  4,03259  ELU1  60,2771975  0,05729226  60,2772792  250  4,15 

TIRANTS  102  0  ELU2  39,7360655  0,05729226  39,7361894  250  6,29 

TIRANTS  102  2,01629  ELU2  43,166665  0  43,166665  250  5,79 

TIRANTS  102  4,03259  ELU2  40,157167  0,05729226  40,1572896  250  6,23 

TIRANTS  102  0  ELU3  39,9283796  0,05729226  39,9285029  250  6,26 

TIRANTS  102  2,01629  ELU3  43,358979  0  43,358979  250  5,77 

TIRANTS  102  4,03259  ELU3  40,3494811  0,05729226  40,3496031  250  6,20 

TIRANTS  103  0  ELU1  59,9290427  0,05208388  59,9291106  250  4,17 

TIRANTS  103  1,90349  ELU1  63,0015515  6,099E‐18  63,0015515  250  3,97 

TIRANTS  103  3,80699  ELU1  60,3269339  0,05208388  60,3270014  250  4,14 

TIRANTS  103  0  ELU2  39,8720117  0,05208388  39,8721137  250  6,27 

TIRANTS  103  1,90349  ELU2  42,9445205  6,099E‐18  42,9445205  250  5,82 

TIRANTS  103  3,80699  ELU2  40,2699028  0,05208388  40,2700039  250  6,21 

TIRANTS  103  0  ELU3  40,0013263  0,05208388  40,001428  250  6,25 

TIRANTS  103  1,90349  ELU3  43,0738351  6,099E‐18  43,0738351  250  5,80 

TIRANTS  103  3,80699  ELU3  40,3992175  0,05208388  40,3993182  250  6,19 

TIRANTS  104  0  ELU1  60,1445671  0,04814633  60,1446249  250  4,16 

TIRANTS  104  1,6779  ELU1  62,5616817  1,8297E‐17  62,5616817  250  4,00 

TIRANTS  104  3,35579  ELU1  60,4960377  0,04814633  60,4960951  250  4,13 

TIRANTS  104  0  ELU2  40,2301137  0,04814633  40,2302002  250  6,21 

TIRANTS  104  1,6779  ELU2  42,6472283  1,8297E‐17  42,6472283  250  5,86 

TIRANTS  104  3,35579  ELU2  40,5815843  0,04814633  40,58167  250  6,16 

TIRANTS  104  0  ELU3  40,2069034  0,04814633  40,2069899  250  6,22 

TIRANTS  104  1,6779  ELU3  42,624018  1,8297E‐17  42,624018  250  5,87 

TIRANTS  104  3,35579  ELU3  40,558374  0,04814633  40,5584597  250  6,16 

TIRANTS  105  0  ELU1  60,2805133  0,0384379  60,28055  250  4,15 

TIRANTS  105  1,3395  ELU1  61,8278212  1,8297E‐17  61,8278212  250  4,04 

TIRANTS  105  2,67899  ELU1  60,5590371  0,0384379  60,5590737  250  4,13 

TIRANTS  105  0  ELU2  40,5815843  0,0384379  40,5816389  250  6,16 

TIRANTS  105  1,3395  ELU2  42,1288922  1,8297E‐17  42,1288922  250  5,93 

TIRANTS  105  2,67899  ELU2  40,8601081  0,0384379  40,8601623  250  6,12 

TIRANTS  105  0  ELU3  40,3660599  0,0384379  40,3661148  250  6,19 

TIRANTS  105  1,3395  ELU3  41,9133678  1,8297E‐17  41,9133678  250  5,96 

TIRANTS  105  2,67899  ELU3  40,6445837  0,0384379  40,6446382  250  6,15 

TIRANTS  106  0  ELU1  61,361451  0,02548985  61,3614669  250  4,07 

TIRANTS  106  0,8883  ELU1  62,0864762  3,0495E‐18  62,0864762  250  4,03 

TIRANTS  106  1,77659  ELU1  61,5471335  0,02548985  61,5471494  250  4,06 

TIRANTS  106  0  ELU2  41,7785736  0,02548985  41,7785969  250  5,98 

TIRANTS  106  0,8883  ELU2  42,5035987  3,0495E‐18  42,5035987  250  5,88 

TIRANTS  106  1,77659  ELU2  41,9642561  0,02548985  41,9642793  250  5,96 

TIRANTS  106  0  ELU3  41,2778938  0,02548985  41,2779174  250  6,06 

TIRANTS  106  0,8883  ELU3  42,002919  3,0495E‐18  42,002919  250  5,95 

TIRANTS  106  1,77659  ELU3  41,4635764  0,02548985  41,4635999  250  6,03 

TIRANTS  107  0  ELU1  38,0383965  0,00930739  38,0383999  250  6,57 

TIRANTS  107  0,3243  ELU1  38,1548012  3,0495E‐18  38,1548012  250  6,55 

TIRANTS  107  0,6486  ELU1  38,1047117  0,00930739  38,1047151  250  6,56 
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TIRANTS  107  0  ELU2  26,0021884  0,00930739  26,0021934  250  9,61 

TIRANTS  107  0,3243  ELU2  26,1185931  3,0495E‐18  26,1185931  250  9,57 

TIRANTS  107  0,6486  ELU2  26,0685036  0,00930739  26,0685086  250  9,59 

TIRANTS  107  0  ELU3  25,5645081  0,00930739  25,5645132  250  9,78 

TIRANTS  107  0,3243  ELU3  25,6809128  3,0495E‐18  25,6809128  250  9,73 

TIRANTS  107  0,6486  ELU3  25,6341391  0,00930739  25,6341441  250  9,75 
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CAPÍTOL 1: 

CÀLCUL DE LA 

IL·LUMINACIÓ 

1.1. Introducció 
En aquest capítol calcularem les làmpades i lluminàries necessàries per a garantir 
el nivell d’il·luminació requerida per a la passarel·la. 

Seguirem les prescripcions del Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior aprovat per Reial Decret 1890/2008, del 14 de novembre. 

Segons aquest reglament, el cas de passarel·les per a vianants es considera 
enllumenat específic. Per a aquest tipus, ens indica que s’il·luminarà únicament 
la superfície que es vol dotar d’enllumenat. 

1.2. Nivell d’il·luminació 
Al ITC-EA-02 del reglament es determina que la classe d’enllumenat serà CE2, i 
en cas de risc d’inseguretat ciutadana, podrà adoptar-se la classe CE1. Com que 
la passarel·la està ubicada en una zona de poca circulació nocturna, adoptarem 
la classe CE1 per evitar possibles perills d’inseguretat. 

A la següent taula extreta d’aquest reglament s’indica el nivell d’il·luminació 
horitzontal mitjana necessària per a les diferents classes d’enllumenat. 
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∙ ∙
∙

 (1.2) 

On A és l’amplada de la passarel·la.  

Substituint a (1.2) obtenim que d=4.4 m 

Comptant que la passarel·la té una longitud de 18 m: 

º	 à 4.1	 à → 5	 à  

Així doncs, col·locarem 5 làmpades separades 4.3 m cadascuna. 



 

 

Sego
d’efi
qual

2.
a

b

c

ons l’ITC-
ciència en
lificar la in

.1. Re
a) S’il·lum

b) b)S’util
requisit
estable

c) c)S'utili
la ITC-E

-EA-01, p
nergètica, 
nstal·lació 

equisits
inarà únic

itzaran làm
ts cromàti
rts en la IT

itzaran llu
EA-04. 

Taula 2

per a l’e
 però s’ha
segons el 

s mínim
cament la 

mpades d
cs de la in
TC-EA-04.

minàries i

.1. Caracte

- 9 - 

nllumenat
an de com
 seu índex

ms 
superfície 

'elevada e
nstal·lació
.  

 projector

erístiques d

CA

EF

ENE

t específic
mplir uns 
x d’eficiènc

 que es vo

eficàcia llu
 i amb va

rs de rend

de lluminàri

APÍ

ICI

ERG

c no hi 
 requisits 
cia energè

ol dotar d'e

uminosa co
alors no in

iment llum

ies i projec

TOL

ÈNC

GÈTI

ha valor
 mínims, 

ètica. 

enllumena

ompatible
nferiors a 

minós elev

ctors. 

L 2:

CIA

ICA

s mínims
i s’ha de

at.  

s amb els
65 lum/W

vat segons

 

A 

A 

s 
e 

s 
W 

s 



Ariadna Barlet Ros  

 - 10 - 

d) L'equip auxiliar serà de pèrdues mínimes, donant-se compliment als valors 
de potència màxima del conjunt làmpada i equip auxiliar, fixats en la ITC-
EA-04.  

Aquesta instrucció indica que la potència elèctrica màxima consumida del 
conjunt equip auxiliar i làmpada fluorescent s'ajustaran als valors admesos 
pel Reial Decret 838/2002, de 2 d'agost, pel qual s'estableixen els 
requisits d'eficiència energètica dels balasts de làmpades fluorescents. 

e) El factor d'utilització de la instal·lació serà el més elevat possible, segons 
la ITC-EA-04. 

f) El factor de manteniment de la instal·lació serà el major assolible, segons 
la ITC-EA-06. 

La nostra instal·lació compleix amb tots els requisits mínims, així que ara 
procedirem al càlcul de l’eficiència energètica de la instal·lació. 

2.2. Eficiència energètica de la instal·lació 
L'eficiència energètica es pot determinar mitjançant la utilització dels següents 
factors: 

εL = eficiència de les làmpades i equips auxiliars (lum / W = m2 lux / W). 

fm = factor de manteniment de la instal·lació (en valors per unitat). 

fu = factor d'utilització de la instal·lació (en valors per unitat). 

 ∙ ∙  (2.1) 

A la nostra instal·lació: 

εL = 67.8 lum / W 

fm = 0.72 

fu = 0.35 

Substituint aquests valors a (2.1) obtenim: 

∙ ∙ 67.8 ∙ 0.72 ∙ 0.35 17.1	
∙

 

2.3. Qualificació energètica de la instal·lació 
d’enllumenat 

L'índex d'eficiència energètica (Iε) es defineix com el quocient entre l'eficiència 
energètica de la instal·lació (ε) i el valor d'eficiència energètica de referència (εR) 
en funció del nivell de lluminositat mitjana en servei projectada, que s'indica a la 
següent taula extreta de la ITC-EA-01. 
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CAPÍTOL 1: 

DESCRIPCIÓ DE 

L’OBRA 

1.1. Situació 
La passarel·la per a vianants s’ubicarà al municipi de Camprodon, concretament 
sobre el riu Ritort, per connectar el carrer Freixenet i el Passeig de la Font Nova. 

1.2. Agents 
 Promotor: Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de 

Barcelona (EUETIB). 

 Autor del projecte: Ariadna Barlet Ros 

 Constructor: -  

1.3. Activitats principals a realitzar 
 Instal·lació elèctrica provisional 

 Tancat d’obra 

 Excavacions i moviment de terres 

 Fonamentació 

 Estructura Metàl·lica 

 Pavimentació 

 Maquinària 
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 Mitjans Auxiliars. 

1.4. Característiques generals del projecte 
d’execució 

1.4.1. Pressupost 

 El pressupost d'execució per contracte, inclòs el del present Estudi de 
Seguretat i Salut en el Treball és de: 

SEIXANTA-CINC MIL CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB 
DISSET CÈNTIMS (65.554,17 €). 

 El pressupost d'aquest Estudi de Seguretat i Salut en el Treball és de: 

SET MIL TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (7.038,68 
€). 

1.4.2. Termini d’execució 

El termini de temps estimat per a la realització d'aquest projecte és de 3 mesos 

1.4.3. Mà d’obra 

Pel que fa a la mà d'obra i en funció de les característiques de l'obra a executar, 
es considera que el nombre de treballadors que normalment treballaran en l'obra 
serà de 6 operaris. Es considera que el total d’operaris que treballarà a l’obra 
serà un total de 12 operaris. 
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CAPÍTOL 2: 

MITJANS D’AUXILI 

L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per 
personal especialitzat, en ambulància. Només els ferits lleus es podran traslladar 
per altres mitjans, sempre amb el consentiment i sota la supervisió del 
responsable d'emergències de l'obra. 

Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i 
dels centres sanitaris més propers. 

2.1. Mitjans d'auxili en obra 
A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a 
empreses de 5 a 25 treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament 
equipat, segons l'Ordre TAS/2947/2007, de 8 d'octubre, per la qual s'estableix el 
subministrament a les empreses de farmacioles amb material de primers auxilis 
en cas d'accident de treball. 

El seu contingut es limitarà, com a mínim, a l'establert a l'annex VI. A). 3 del 
Reial Decret 486/97, de 14 d'abril: 

 Desinfectants i antisèptics autoritzats 

 Gases estèrils 

 Cotó hidròfil 

 Benes 

 Esparadrap 

 Apòsits adhesius 

 Tisores 

 Pinces i guants d'un sol ús 
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El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers 
auxilis, reposant els elements utilitzats i substituint els productes caducats. 

2.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres 
assistencials més propers 

S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de 
gran utilitat si s'arribés a produir un accident laboral. 

 

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON DISTÀNCIA APROX. (KM) 
Primers auxilis Farmaciola portàtil A l'obra 
Assistència primària 
(Urgències) 

Centre d'Assistència Primària 
C/ MN. JACINT VERDAGUER, Nº 1 
972 74 11 00 

2,00 km 

Empreses d'ambulàncies Ambulàncies del Ripollès 
C/Pompeu Fabra, 31 Campdevànol 
972 730422 o bé 061 

5,00 km 

 

La distància al centre assistencial més proper C/ MN. JACINT VERDAGUER, Nº 1 
s'estima en 5 minuts, en condicions normals de tràfic. 
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CAPÍTOL 3: 

RISCOS LABORALS I 

LA SEVA PREVENCIÓ 

A continuació s'exposa la relació i valoració dels riscos més freqüents que poden 
sorgir durant les diferents activitats que es duen a terme a l'obra, amb les 
mesures preventives i de protecció col·lectiva a adoptar amb la finalitat 
d'eliminar o reduir al màxim aquests riscos, així com els equips de protecció 
individual (EPI) imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i salut a 
l'obra. 

3.1. Durant els treballs previs a l'execució de 
l'obra 

3.1.1. Instal·lació elèctrica provisional 

Avaluació dels riscos: 

 Electrocucions per contacte directe o indirecte 

 Talls i ferides amb objectes punxants 

 Projecció de partícules als ulls 

 Incendis 

Sobre els esmentats riscos identificats s'ha realitzat la corresponent avaluació, 
obtenint els següents resultats: 
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RISC EXPOSICIÓ CONSEQÜÈNCIES VALORACIÓ 

1 Electrocucions per contacte directe o 
indirecte 

Esporàdic Greu Mig 

2 Talls i ferides amb objectes punxants Esporàdic Menys greu Baix 

3 Projecció de partícules als ulls Esporàdic Menys greu Baix 

4 Incendis Infreqüent Molt Greu Baix 

 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

 Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema 
de protecció de posada a terra i dispositius de tall (interruptors 
diferencials) 

 Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a 
les línies aèries i de 2 m per a les línies soterrades. 

 Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del 
subministrament d'aigua. 

 Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes 
prefabricades homologades, amb la seva presa de terra independent, 
protegides de la intempèrie i proveïdes de porta, clau i visera. 

 S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions 
estanques. 

 En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una 
alçada mínima de 2,2 m si s'ha disposat algun element per impedir el pas 
de vehicles i de 5,0 m en cas contrari. 

 Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs 
rígids, a una profunditat superior a 0,4 m. 

 Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades 
normalitzades. 

 Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de 
fusibles casolans, emprant-se una presa de corrent independent per a 
cada aparell o eina. 

Equips de protecció individual (EPI): 

 Casc de seguretat dielèctric 

 Calçat aïllant per a electricistes 

 Guants dielèctrics 

 Banquetes aïllants de l'electricitat 

 Comprovadors de tensió 

 Eines aïllants 

 Roba de treball impermeable 

 Roba de treball reflectora 
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3.1.2. Tancat d'obra 

Avaluació dels riscos: 

 Talls i ferides amb objectes punxants 

 Projecció de fragments o de partícules 

 Exposició a temperatures ambientals extremes 

 Exposició a vibracions i soroll 

Sobre els esmentats riscos identificats s'ha realitzat la corresponent avaluació, 
obtenint els següents resultats: 

 

RISC EXPOSICIÓ CONSEQÜÈNCIES VALORACIÓ 

1 Talls i ferides amb objectes punxants Infreqüent Greu Molt Baix 

2 Projecció de fragments o de partícules Infreqüent Greu Molt Baix 

3 Exposició a temperatures ambientals 
extremes 

Esporàdic Menys Greu Baix 

4 Exposició a vibracions i soroll Esporàdic Menys Greu Baix 

 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

 Es prohibirà l'aparcament a la zona destinada a l'entrada de vehicles a 
l'obra 

 Es retiraran els claus i tot el material punxant resultant del tancat 

 Es localitzaran les conduccions que puguin existir a la zona de treball, 
prèviament a l'excavació 

Equips de protecció individual (EPI): 

 Calçat amb puntera reforçada 

 Guants de cuir 

 Roba de treball reflectora 

3.2. Durant les fases d'execució de l'obra 

3.2.1. Excavacions i moviments de terres 

Avaluació dels riscos: 

 Accidents derivats del maneig de vehicles. 

 Danys per màquines d'obra civil i auxiliars. 

 Danys per sobreesforços. 

 Danys per ambients polvígens. 

 Danys per despreniments de terres. 

 Danys per caigudes a diferents nivells.  
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 Danys per instal·lacions de serveis existents. 

Sobre els esmentats riscos identificats s'ha realitzat la corresponent avaluació, 
obtenint els següents resultats: 

 

RISC EXPOSICIÓ CONSEQÜÈNCIES VALORACIÓ 

1 Maneig de vehicles Infreqüent Greu Molt Baix 

2 Maquinaria Obra Civil Esporàdic Greu Mig 

3 Sobreesforços Infreqüent Menys Greu Irrellevant 

4 Ambient polvígen Infreqüent Menys Greu Irrellevant 

5 Despreniments de terres Esporàdic Molt Greu Mig Alt 

6 Caigudes a diferents nivells Freqüent Menys Greu Mig Alt 

7 Instal·lacions de serveis existents Esporàdic Molt Greu Mig Alt 

 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

 Com a base primordial cal realitzar una inspecció exhaustiva de tots els 
mitjans a emprar, rebutjant els que ofereixin el menor dubte de seguretat. 

 El personal que intervingui en aquestes activitats ha d'haver efectuat un 
reconeixement mèdic periòdic. 

 A criteri del responsable dels treballs, les activitats del seu personal seran 
suspeses quan les condicions meteorològiques incideixin negativament en 
la seguretat dels treballadors. 

 Els conductors de vehicles han d'estar en possessió del permís de 
conducció corresponent. 

 S'establirà en l'obra una regulació del trànsit de maquinària i camions per 
evitar accidents durant la càrrega i descàrrega.  

 Se seguiran les instruccions relatives a la utilització de Maquinària d'Obra 
Civil i auxiliars (vegeu l'apartat 3.3). 

 Es netejaran les vores de l'excavació, prohibint la recollida de terra o de 
materials a menys d'1 metre de la vora, per evitar sobrecàrregues i 
possibles bolcades del terreny. 

 Les rases i forats amb profunditat superior a 1,20 metres, en funció de les 
característiques del terreny es mantindran les seves cares laterals amb 
talús suficient o s'ha d'adoptar un sistema idoni de apuntalament. 

 Es respectaran les distàncies de seguretat per a la circulació de vehicles, 
impedint que s'aproximen a les vores de les excavacions, el que es 
senyalitzarà en tot cas. Es vigilarà el comportament del terreny de les 
rases o excavacions, molt especialment en temps de pluges, ja que es 
podrien ocasionar despreniments de no existir apuntalament.  

 No es permetrà que un operari romangui sol durant l'excavació. 
Permanentment han d'estar presents almenys dues persones, una d'elles 
fora de l'excavació. 
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 Per a l'accés i sortida dels rases s'ha d'emprar una escala simple que 
sobresurti 1 metre de la vora de l'excavació. 

 Les excavacions seran senyalitzades, o preferiblement protegides, per 
evitar caigudes. 

 En treballs nocturns o excavacions que romanguin obertes durant la nit i 
que afecten a zones vials o de pas es col·locaran llums i senyals que 
adverteixin de forma ostensible l'existència de la rasa o excavació. 

 Es mantindran la zona de treballs i les vies de pas netes i lliures 
d'obstacles (com ara restes de l'excavació), per evitar trepitjades sobre 
objectes i caigudes. 

 Es tindrà especial atenció amb els serveis que puguin trobar durant 
l'excavació, per evitar danyar-los o ser danyats per ells. Davant dificultats 
especials, s'avisarà al comandament immediat. 

 Abans d'iniciar l'execució del treball d'excavació, es demanarà informació, 
el més actualitzada possible, sobre els serveis que travessen la zona i la 
seva posició. 

 Mai s'utilitzaran com a punts de suport per accedir a una rasa, els serveis 
existents en aquesta. Si és necessari s'utilitzarà escala, que, d'altra banda, 
es farà servir sempre per profunditats superiors als 1,20 m. L'escala 
sobrepassarà com a mínim 1 metre el nivell de la rasa. 

 Les rases tindran, com a mínim, les dimensions que assenyalen les normes 
establertes, de manera que les operacions a realitzar s'efectuïn en 
correctes condicions de seguretat. 

Equips de protecció individual (EPI): 

 Casc de polietilè (l'utilitzaran, a part de personal a peu, els maquinistes i 
camioners, que desitgin o hagin d'abandonar les corresponents cabines de 
conducció). 

 Botes de seguretat. 

 Botes de seguretat impermeables. 

 Vestits impermeables per a ambients plujosos. 

 Màscares antipols amb filtre mecànic recanviable. 

 Cinturó antivibrador (en especial per als conductors de maquinària per al 
moviment de terres). 

 Guants de cuir. 

 Guants de goma o PVC. 

 Protectors auditius. 

3.2.2. Fonamentació 

a) Manipulació de ferralla: 

Avaluació dels riscos: 

1. Talls i ferides en mans i peus pel maneig de rodons d'acer. 
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2. Aixafaments durant les operacions de càrrega i descàrrega de 
paquets de ferralla. 

3. Aixafaments durant les operacions de muntatge d'armadures. 

4. Ensopegades i torçades al caminar sobre les armadures. 

5. Els derivats de les eventuals trencaments de rodons d'acer durant el 
estirat o doblegat. 

6. Sobreesforços. 

7. Caigudes al mateix/diferent nivell. 

8. Cops per caiguda o gir descontrolat de la càrrega suspesa. 

9. Cremades o incendi amb oxitall. 

Sobre els esmentats riscos identificats s'ha realitzat la corresponent avaluació, 
obtenint els següents resultats: 

 

RISC EXPOSICIÓ CONSEQÜÈNCIES VALORACIÓ 

1 Talls i ferides pel maneig de rodons Esporàdic Greu Mig 

2 Aixafaments càrrega i descàrrega de 
paquets de ferralla 

Infreqüent Menys greu Irrellevant 

3 Aixafaments muntatge armadures Esporàdic Greu Mig 

4 Ensopegades i torçades al caminar 
sobre les armadures 

Esporàdic Greu Mig 

5 Trencaments de rodons d'acer durant el 
estirat o doblegat 

Infreqüent Greu Molt Baix 

6 Sobreesforços Esporàdic Greu Mig 

7 Caigudes al mateix/diferent nivell Esporàdic Greu Mig 

8 Cops per caiguda o gir descontrolat de 
la càrrega suspesa 

Infreqüent Menys greu Irrellevant 

9 Cremades o incendi amb oxitall Infreqüent Greu Molt Baix 

 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

 S'habilitarà a l’obra un espai dedicat a la provisió classificada dels 
rodons de ferralla pròxim al lloc de muntatge d'armadures, tal com es 
descriu en els plànols. 

 El transport aeri de paquets d'armadures mitjançant grua s'executarà 
suspenent la càrrega de dos punts separats mitjançant eslingues. 

 La ferralla muntada (pilars, graelles, etc.) s'emmagatzemarà als llocs 
designats a tal efecte separat del lloc de muntatge, assenyalats en els 
plànols. 

 La ferralla muntada es transportarà al punt d'ubicació suspesa del 
ganxo de la grua mitjançant eslingues (o balancí) que la subjectaran 
de dos punts diferents per evitar deformacions i desplaçaments no 
desitjats. 
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 Queda prohibit el transport aeri d'armadures de pilars en posició 
vertical. Es transportaran suspesos de dos punts mitjançant eslingues 
fins a arribar pròxims al lloc de ubicació, dipositant-se al terra. 
Només es permetrà el transport vertical per a la ubicació, dipositant-
se al terra. Només es permetrà el transport vertical per a la ubicació 
exacta "in situ". 

 Es prohibeix enfilar-se per l'armadura en qualsevol cas. 

 S'instal·laran "camins de tres taulons d'amplada" (60 cm com a 
màxim) que permetin la circulació sobre solera o fonaments en fase 
d'armat (o esteses de malla de repartiment). 

 Les maniobres d'ubicació in situ de ferralla muntada es guiaran 
mitjançant un equip de tres homes, dos, guiaran mitjançant cordes 
en dues direccions la peça a situar, seguint les instruccions del tercer 
que procedirà manualment a efectuar les correccions d’aplomat. 

 Les armadures abans de la seva col·locació estaran completament 
acabades, reduint així, al mínim temps imprescindible, l'accés de 
personal al fons de rases i pous de fonamentació. 

Equips de protecció individual (EPI): 

 Casc de polietilè (preferible amb barroquejo). 

 Guants de cuir. 

 Botes de seguretat. 

 Botes de goma o de PVC de seguretat. 

 Cinturó portaeines. 

 Cinturó de seguretat (classes A o C). 

 Roba de treball. 

 Vestits per a temps plujós. 

 Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

b) Treballs de manipulació amb formigó: 

Avaluació dels riscos: 

1. Accidents derivats del maneig de vehicles. 

2. Danys per màquines d'obra civil i auxiliars. 

3. Danys per sobreesforços. 

4. Danys per ambients polvígens. 

5. Caiguda de persones i objectes al mateix nivell. 

6. Caiguda de persones i objectes a diferent nivell. 

7. Trencament o rebentada d'encofrats. 

8. Petjades sobre objectes punxants. 
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9. Les derivades de treballs sobre sòls humits o mullats. 

10. Contactes amb el formigó. 

11. Els derivats de l'execució de treballs sota circumstàncies 
meteorològiques adverses. 

12. Vibracions per maneig d'agulles vibrants. 

13. Soroll ambiental. 

Sobre els esmentats riscos identificats s'ha realitzat la corresponent avaluació, 
obtenint els següents resultats: 

 

RISC EXPOSICIÓ CONSEQÜÈNCIES VALORACIÓ 

1 Maneig de vehicles Infreqüent Greu Molt Baix 

2 Maquinaria Obra Civil Esporàdic Greu Mig 

3 Sobreesforços Infreqüent Menys Greu Irrellevant 

4 Ambient polvígen Infreqüent Menys Greu Irrellevant 

5 Caiguda de persones /objectes 
mateix nivell 

Infreqüent Greu Molt Baix 

6 Caiguda de persones /objectes 
diferent nivell 

Infreqüent Molt Greu Baix 

7 Trencament d'encofrats Infreqüent Menys Greu Irrellevant 

 Petjades sobre objectes punxants Esporàdic Greu Mig 

 Treballs sobre sòls humits o mullats Infreqüent Menys Greu Irrellevant 

 Contactes amb el formigó Infreqüent Menys Greu Irrellevant 

 Circumstàncies meteorològiques 
adverses 

Infreqüent Menys Greu Irrellevant 

 Vibracions Freqüent Menys Greu Mig Alt 

 Soroll ambiental Infreqüent Greu Molt Baix 

 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

Abocaments directes mitjançant canaleta 

 S'instal·laran topalls al final del recorregut dels camions formigonera, 
per evitar bolcaments. 

 Es prohibeix apropar les rodes dels camions formigoneres a menys de 
1 m (com a norma general) de la vora de l'excavació. 

 Es prohibeix situar els operaris darrere dels camions formigonera 
durant el retrocés. 

 S'instal·laran baranes sòlides al front de l'excavació protegint el tall 
de guia de la canaleta. 

 La maniobra d'abocament serà dirigida per un capatàs que vigilarà 
que no es realitzin maniobres insegures. 
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Formigonat dels fonaments: 

 Es mantindrà una neteja acurada durant aquesta fase. S'eliminaran 
abans de l'abocament del formigó puntes, restes de fustes, rodons i 
filferros. 

 S'establiran passarel·les mòbils per facilitar el pas i els moviments 
necessaris del personal d'ajuda a l'abocament. 

 S'establiran a una distància mínima d'1 m. per als vehicles que hagin 
aproximar a la vora de rases per abocar formigó. 

 Per vibrar el formigó des de posicions sobre la fonamentació que es 
formigona, s'establiran plataformes de treball que es disposaran 
perpendicularment a l'eix de la rasa o sabata. 

Equips de protecció individual (EPI): 

 Casc de polietilè. 

 Guants de seguretat. 

 Guants impermeabilitzats. 

 Botes de seguretat. 

 Botes de goma o PVC de seguretat. 

 Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

 Roba de treball. 

 Vestits impermeables. 

 Cinturó antivibratori. 

 Canelleres antivibratòries. 

 Protectors auditius. 

 Arnès anticaiguda 

 

3.2.3. Estructura metàl·lica 

Avaluació dels riscos: 

 Accidents derivats del maneig de vehicles. 

 Danys per màquines d'Obra Civil i auxiliars. 

 Danys per maquinària d'hissat. 

 Danys per sobreesforços i atrapaments. 

 Danys per caigudes d'objectes en curs de manipulació (cops / talls). 

 Caiguda de persones a diferent nivell i caigudes al mateix nivell. 

 Danys per projecció de partícules. 

 Risc de cremades. 
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 Conjuntivitis per efecte de radiacions de soldadures. 

Sobre els esmentats riscos identificats s'ha realitzat la corresponent avaluació, 
obtenint els següents resultats: 

 

RISC EXPOSICIÓ CONSEQÜÈNCIES VALORACIÓ 

1 Maneig de vehicles Infreqüent Greu Molt Baix 

2 Maquinaria d’Obra Civil Esporàdic Greu Mig 

3 Maquinaria d'hissat Esporàdic Greu Mig 

4 Sobreesforços o atrapaments Infreqüent Menys Greu Irrellevant 

5 caigudes d'objectes  
(cops / talls).  

Infreqüent Menys Greu Irrellevant 

6 Caigudes mateix/diferent nivell Freqüent Menys Greu Mig Alt 

7 Projecció de partícules Infreqüent Menys Greu Irrellevant 

8 Cremades Esporàdic Menys Greu Baix 

9 Radiacions de soldadures Infreqüent Menys Greu Irrellevant 

 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

 Els conductors de vehicles han d'estar en possessió del permís de 
conducció corresponent. 

 S'establirà en l'obra una regulació del trànsit de maquinària i camions per 
evitar accidents durant la càrrega i descàrrega. Se seguiran les 
instruccions relatives a utilització de Maquinària d'Obra Civil, apartat 3.3. 

 La recollida dels materials serà estable, evitant vessaments o bolcades i 
sempre que sigui possible sense que la seva alçada superi els 1,50 m. 

 Quan l'altura definida anteriorment hagi de ser superior, s'han d'adoptar 
les mesures necessàries per evitar la bolcada del material, lligams, 
falques, anàlisi de la distribució i assentament del material, etc. 

 En els aplecs es tindrà en compte la resistència de la base en la qual 
s'assentin, en funció del pes del material a apilar. 

 Per a la recollida de materials voluminosos, capaços de rodar, (tubs, 
bobines de cables, etc.), serà obligatori utilitzar falques. 

 Les zones de pas estaran netes de restes de materials i dels mateixos 
aplecs, hauran de ser evidents i definides, senyalitzant si és necessari. 

 S'armarà el major nombre possible de trams a terra, si és possible, 
s'armarà la totalitat a terra. 

 Les falques o suplements tindran la resistència, forma i col·locació, 
adequades per assegurar la perfecta estabilitat de l'estructura. 

 Les eines que s'utilitzin en alçada aniran sempre dins de les bosses 
portaeines. 

 Les àrees sobre les quals hi hagi risc de caiguda d'eines o materials 
s'acotaran degudament i el pas a través d'elles quedarà reservat al 
personal relacionat directament amb l'obra. 
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 S'evitaran en el possible treballs simultanis en la mateixa vertical, 
disposant (de realitzar-se) les mesures de protecció necessàries per 
eliminar els riscos causats per la simultaneïtat. En particular, els operaris 
situats a la mateixa vertical han d'estar advertits d'aquesta circumstància, 
prèviament a la seva execució. 

 En el muntatge per elements, directament en la seva posició final, amb 
ajuda de grua, s'ha de tenir en compte que l'element metàl·lic a posar no 
podrà ser deixat anar per la grua fins que l'encarregat de l'equip de 
muntatge ho ordeni, una vegada que el element a muntar es trobi ja en la 
seva posició correcta i unit a la resta de l'estructura. 

 Per a treballs en alçada (a més de 2 metres de terra), a més de l'equip 
assenyalat anteriorment, s'utilitzarà cinturó i sistema anticaiguda. 

 En tots els treballs en alçada, incloent ascensos, descensos i 
desplaçaments, el treballador estarà permanentment subjecte. S'aplicarà 
la tècnica de seguretat en treballs d'alçada, segons norma REE MT-3. 

 Els materials i elements estructurals s'aplicaran en llocs predeterminats 
havent de deixar lliures d'obstacles les zones de treball i pas del personal. 
Pel mateix, les zones de treball ocupades pels equips de muntatge 
disposaran de la senyalització adequada. 

 En el muntatge per elements, directament en la seva posició final, amb 
ajuda de grua, s'ha de tenir en compte que l'operari que hagi de rebre 
l'element no s'ha d'exposar al risc de caiguda d'altura en tractar de guiar 
aquell, prèviament a la seva recepció. 

 Serà obligatori la utilització d'ulleres de protecció ocular durant la fase de 
Granet. 

 Es posaran totes les mesures necessàries per evitar incendis i la seva 
propagació, especialment quan es facin servir màquines de soldar i radials. 
La forma serà mitjançant pantalles de protecció, tallafocs, aigua,... o altres 
mesures prèvies a l’inici dels treballs. 

Equips de protecció individual (EPI): 

 Casc de polietilè. 

 Guants de cuir. 

 Guants de goma o PVC 

 Botes de seguretat. 

 Botes de goma amb puntera i sola d'acer. 

 Roba de treball. 

 Pantalla. 

 Mandil. 

 Polaines. 

 Cinturó porta-eines. 

 Cinturó de seguretat amb arnés i dispositiu anticaigudes. 

 Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
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3.2.4. Paviment 

Avaluació dels riscos: 

 Caigudes de persones al mateix o diferent nivell. 

 Cops a les persones pel transport en suspensió i acoblament de peces. 

 Bolcada o caiguda de peces. 

 Talls per maneig d'eines o màquines eines. 

 Aixafaments en rebre i acoblar les peces. 

 Dermatitis. 

 Projeccions als ulls. 

Sobre els esmentats riscos identificats s'ha realitzat la corresponent avaluació, 
obtenint els següents resultats: 

 

RISC EXPOSICIÓ CONSEQÜÈNCIES VALORACIÓ 

1 Caigudes al mateix o diferent nivell Esporàdic Menys Greu Baix 

2 Cops pel transport en suspensió i 
acoblament de peces 

Esporàdic Greu Mig 

3 Bolcada o caiguda de peces Infreqüent Greu Molt Baix 

4 Talls per maneig d'eines o 
màquines eines 

Infreqüent Menys Greu Irrellevant 

5 Aixafaments en rebre i acoblar les 
peces 

Infreqüent Greu Molt Baix 

6 Dermatitis Esporàdic Menys Greu Baix 

7 Projeccions als ulls Infreqüent Menys Greu Irrellevant 

 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

 Tot el personal que treballi sobre l'estructura de la passarel·la ha de portar 
un sistema anticaigudes, tipus arnès, ancorat a línia de vida 

 El perímetre de la passarel·la comptarà amb barana provisional resistent, 
fins a la col·locació de la barana definitiva. 

 Les càrregues de material s'hissaran del ganxo de la grua mitjançant 
l'auxili de balancins. 

 La peça en suspensió es guiarà mitjançant caps subjectes als laterals per 
un equip de tres homes. Dos d'ells governaran els moviments de la peça 
mitjançant els caps, mentre un tercer guiarà la maniobra. 

 Una vegada la peça aquest presentada en el seu destí, es procedirà sense 
despenjar del ganxo de la grua i sense descuidar la guia mitjançant els 
caps al muntatge definitiu, conclòs el qual es desprendrà del balancí. 

 Diàriament el vigilant de seguretat revisés el bon estat dels elements 
d'elevació, eslingues, balancins, pestells de seguretat, etc. anotant en el 
seu llibre de control. 

 Es prohibeix romandre o transitar sota peces suspeses. 
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 Els prefabricats es descarregaran dels camions i es recolliran en els llocs 
destinats a aquest efecte. 

 Es recolliran en posició horitzontal sobre dorments disposats per capes si 
és possible, de manera que no es danyen els elements d'enganxament per 
hissar. 

 Queda prohibit guiar els prefabricats en suspensió amb les mans i a tal 
efecte, els caps guies lligaran abans del seu hissat. 

 Quan una peça arribi al seu punt de col·locació girant, s'immobilitzarà 
emprant únicament el cap guia, mai emprant les mans o el cos. 

Equips de protecció individual (EPI): 

 Casc de polietilè. 

 Guants de cuir, goma o PVC. 

 Botes de seguretat amb punteres reforçades. 

 Cinturons de seguretat A o C. 

 Roba adequada a la feina. 

 Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

3.3. Durant la utilització de maquinaria 
A continuació s'exposa els riscos més comuns i les mesures de seguretat 
aplicables a cadascuna de les màquines estudiades per separat. Considerem com 
a més representatives les que es ressenyen a continuació: 

 Retroexcavadores 

 Pales carregadores 

 Camió dúmper 

 Camió formigonera 

 Vibrador 

 Grues autopropulsades 

 Equips de soldadura 

3.3.1. Retroexcavadores 

Avaluació dels riscos: 

 Bolcament per enfonsament del terreny. 

 Cops a persones en moviment de gir. 

 Vibracions. 

 Atropellament. 

 Contactes amb línia elèctrica. 

 Caiguda de front d'excavació. 
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 Cops. 

 Soroll. 

 Pols. 

 Els derivats de la realització dels treballs davant situacions adverses. 

 Caiguda de persones des de la màquina. 

Sobre els esmentats riscos identificats s'ha realitzat la corresponent avaluació, 
obtenint els següents resultats: 

 

RISC EXPOSICIÓ CONSEQÜÈNCIES VALORACIÓ 

1 Bolcada  Infreqüent Greu Molt Baix 

2 Cops a persones Esporàdic Greu Mig 

3 Vibracions Esporàdic Greu Mig 

4 Atropellament Esporàdic Greu Mig 

5 Contactes amb línia elèctrica Infreqüent Molt Greu Baix 

6 Caiguda del front d'excavació Infreqüent Molt Greu Baix 

7 Cops Esporàdic Greu Mig 

8 Soroll Esporàdic Greu Mig 

9 Pols Esporàdic Greu Mig 

10 Treballs davant situacions adverses Esporàdic Greu Mig 

11 Caiguda de persones Infreqüent Molt Greu Baix 

 

Normes bàsiques de seguretat: 

 El conductor haurà de ser oficial, i estar en possessió de carnet de conduir. 
A més ha d'haver passat Revisió Mèdica amb APTE per manipular 
maquinària automotor. 

 Ús obligatori dels equips de protecció individual (casc de seguretat amb 
adhesius d'alta visibilitat, roba de treball d'alta visibilitat, botes de 
seguretat, faixa antivibracions). 

 Tota maquinària ha de tenir assegurança, marcatge CE (o certificat 
conforme adaptació, realitzat per un tècnic autoritzat) i certificat de 
revisions mecàniques al dia. 

 Queda totalment prohibit transportar persones fora de la cabina de la 
màquina, tant en la cullera com en llocs no adequats al transport de 
persones. 

 Està prohibit realitzar maniobres perilloses (prop d'excavacions, desmunts 
o terraplens, edificacions, amb poca visibilitat ,...) sense seguir les 
instruccions de l'encarregat o senyalista. 

 Respecteu al 100% els camins i vies de circulació interna de l'obra, si ha 
de circular al costat de vianants redueixi la velocitat (a 5km/hi extremi les 
precaucions. Recordeu que la velocitat màxima en l'obra és de 30 km / h). 
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 No utilitzar la màquina en pendents superiors al 20%. Els pendents 
pronunciades es baixaran amb marxes curtes. 

 No freni de sobte ni realitzeu moviments bruscs amb la cullera, i quan 
estigui carregada, maniobri amb suavitat per evitar caigudes d'objectes. 
En carregar camions, no passi la cullera mai per sobre de la cabina. 

 Mantingui tota la màquina neta de greix o altres materials lliscants, 
especialment els esglaons d'accés a la cabina. 

 Feu el manteniment de la màquina utilitzant els EPI adequats; controli 
nivells d'oli, pressió dels pneumàtics, estat dels frens, i realitzi inspeccions 
oculars periòdicament. En cas de dubte, avisi a un operari especialitzat. 

 Queda prohibit l'ús d'aquesta maquinària dins el recinte de l'obra per a 
tasques que no siguin necessàries per a obra. La màquina ha estat 
estudiada per realitzar unes tasques i el fabricant la garanteix per a això. 
No està permesa en operacions diferents, com arrossegar, elevar 
càrregues. 

 Tota la maquinària mòbil d'obra d'usar senyal acústic de marxa enrere i 
llum taronja giratòria en lloc visible. 

 No abandoni la màquina amb el motor encès, quan deixi la màquina, ha 
de: 

i. Procurar que el terreny on la deixi sigui ferma i pla. 

ii. Baixar la cullera (Donant suport a terra) i posar el fre de mà. 

iii. Treure la clau del contacte i posar una marxa. 

iv. En pendent, deixar la màquina amb marxa oposada a la 
pendent i amb la direcció cap al costat de major seguretat. 

 Ha inspeccionar el terreny per si poguessin haver contactes amb línies 
elèctriques en servei (aèries o al terra). En cas de ser es avisi 
immediatament a l'encarregat. 

 A la cabina hi haurà un extintor (timbrat i amb les revisions obligatòries al 
corrent), aigua neta, casc, armilla d'alta visibilitat. 

 Respecteu al 100% el codi de circulació. Està absolutament prohibit 
treballar i conduir sota els efectes de l'alcohol, estupefaents o 
medicaments que produeixin somnolència. 

 Només podrà utilitzar aquesta màquina aquell operari amb una 
autorització d'ús expressament emesa per escrit pel Cap d'Obra. 

 Es prohibeix la realització de treballs o la permanència de persones a la 
zona. 

 Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per evitar flonjalls i 
fangars excessius que minvin la seguretat de la circulació. 

 Les cabines antibolcament seran exclusivament les indicades pel fabricant 
per a cada model de màquina. 

 Es revisaran periòdicament tots els punts d'escapament del motor per 
evitar gasos a la cabina. 
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 Es prohibeix realitzar maniobres de moviment de terres sense abans haver 
posat en servei els suports hidràulics d'immobilització. 

 Es prohibeix estacionar la retroexcavadora a menys de tres metres de la 
vora de barrancs, forats, etc., Per evitar el risc de bolcada per fatiga del 
terreny. 

 Es prohibeix realitzar treballs en l'interior de les trinxeres, a la zona 
d'abast del braç de la retro. 

 S’instal·larà una senyal de perill sobre un peu dret, com a límit de la zona 
de seguretat de l'abast del braç de la retroexcavadora. Aquest senyal 
s'anirà desplaçant conforme avanci l'excavació. Es prohibeix abocar els 
productes de l'excavació amb la retro a menys de 2 metres, de la vora de 
tall superior d'una rasa o trinxera, per evitar els riscos per sobrecàrrega 
del terreny. 

3.3.2. Pala carregadora 

Avaluació dels riscos: 

 Bolcament per enfonsament del terreny. 

 Cops a persones en moviment de gir. 

 Vibracions. 

 Atropellament. 

 Contactes amb línia elèctrica. 

 Caiguda de front d'excavació. 

 Cops. 

 Soroll. 

 Pols. 

 Els derivats de la realització dels treballs davant situacions adverses. 

 Caiguda de persones des de la màquina. 

Sobre els esmentats riscos identificats s'ha realitzat la corresponent avaluació, 
obtenint els següents resultats: 

 

RISC EXPOSICIÓ CONSEQÜÈNCIES VALORACIÓ 

1 Bolcada  Infreqüent Greu Molt Baix 

2 Cops a persones Esporàdic Greu Mig 

3 Vibracions Esporàdic Greu Mig 

4 Atropellament Esporàdic Greu Mig 

5 Contactes amb línia elèctrica Infreqüent Molt Greu Baix 

6 Caiguda del front d'excavació Infreqüent Molt Greu Baix 

7 Cops Esporàdic Greu Mig 

8 Soroll Esporàdic Greu Mig 

9 Pols Esporàdic Greu Mig 
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10 Treballs davant situacions adverses Esporàdic Greu Mig 

11 Caiguda de persones Esporàdic Greu Mig 

 

Normes bàsiques de seguretat: 

 La cabina tindrà extintor d'incendis. 

 La màquina disposarà de senyalització acústica de marxa enrere. 

 La màquina disposarà de senyalització lluminosa giratòria. 

 No abandonar la màquina amb motor sense parar. 

 Ús obligatori dels equips de protecció individual (casc de seguretat amb 
adhesius d'alta visibilitat, roba de treball d'alta visibilitat, botes de 
seguretat, faixa antivibracions). 

 El personal estarà fora del radi d'acció de la màquina. 

 Circular amb la cullera plegada. 

 Per pujar o baixar de la pala carregadora, utilitzar els esglaons i agafadors 
disposats per a tal funció. 

 No pujar utilitzant les llantes, cobertes, cadenes i parafangs. 

 Pujar i baixar de la maquinària de forma frontal agafant-se amb les dues 
mans. 

 No saltar mai directament a terra, sinó és per perill imminent per al 
treballador. 

 No tractar de realitzar ajustaments amb la màquina en moviment o amb el 
motor en funcionament. 

 No es permetrà que persones no autoritzades accedeixin a la màquina. 

 No treballar amb la màquina en situació d'avaria o semi-avaria. Aturar-se 
primer, després reiniciar el treball. 

 Per evitar lesions, recolzar a terra la cullera, parar el motor, posar el fre 
de mà i bloquejar la màquina, a continuació, realitzar les operacions de 
servei que necessiti. 

 No guardar draps greixosos ni combustible sobre la pala, poden incendiar. 

 En cas d'escalfament del motor, recordar que no s'ha d'obrir directament 
la tapa del radiador. El vapor desprès si ho feu, pot causar cremades 
greus. 

 Evitar tocar líquids anticorrosió, si s'ha de fer protegir amb guants i ulleres 
antiprojeccions. 

 Recordar que l'oli del motor està calent quan el motor ho està. Canviar 
només quan estigui fred. 

 No fumar quan es manipuli la bateria, pot incendiar. 

 No fumar quan es proveeixi de combustible. 

 No tocar directament l'electròlit de la bateria amb els dits. Si ha de fer per 
algun motiu, fer-ho protegit per guants impermeables. 
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 Si s'ha de manipular el sistema elèctric per alguna causa, desconnectar el 
motor i extreure la clau de contacte totalment. 

 Durant la neteja de la màquina, protegir-se amb màscara, granota, 
davantal i guants de goma quan s’utilitzi aire a pressió. 

 Abans de soldar canonades del sistema hidràulic, buidar i netejar d'oli. 

 No alliberar els frens de la màquina en posició de parada, si abans no s'ha 
instal·lat els tacs d'immobilització en les rodes. 

 Si s'ha d'arrencar la màquina, mitjançant la bateria d'una altra màquina, 
es prendran precaucions per evitar espurneig dels cables. Recordar que els 
líquids de les bateries desprenen gasos inflamables. La bateria pot 
explotar. 

 Vigilar la pressió dels pneumàtics, treballar amb l'inflat a la pressió 
recomanada per el fabricant de la màquina. 

 Durant l’inflat de les rodes, situar després de la banda de rodament 
apartat del punt de connexió. Recordar que un rebentada del conducte de 
goma o del broquet, pot convertir el conjunt en un fuet. 

 Els camins de circulació interna de l'obra, es traçaran i senyalitzaran, 
segons el dissenyat en els plànols. 

 Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per evitar flonjalls i 
embassaments excessius que minvin la seguretat de la circulació de la 
maquinària. 

 No s'admetran en aquesta obra pales carregadores, que no vinguin amb la 
protecció de cabina antibolcament instal·lada. 

 Les proteccions de cabina antibolcament per a cada model de pales, seran 
les dissenyades expressament pel fabricant per a la seva model. 

 Les proteccions de la cabina antibolcament no presentarà deformacions 
d'haver resistit alguna bolcada, per a que s'autoritzi a la pala carregadora 
el començament o continuació dels treballs. 

 Es revisaran periòdicament tots els punts d'escapament del motor, per tal 
d'assegurar que el conductor no rep a la cabina gasos procedents de la 
combustió. Aquesta precaució s'extremarà en els motors proveïts de 
ventilador d'aspiració per al radiador. 

 Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el motor en 
marxa. 

 Es prohibeix que els conductors abandonin la pala amb la cullerada 
hissada i sense donar suport a terra. 

 La cullera durant els transports de terres, romandrà el més baixa possible 
per poder desplaçar-se, amb la màxima estabilitat. 

 Els ascensos i descensos en càrrega de la cullera s'efectuaran sempre 
utilitzant marxes curtes. 

 La circulació sobre terrenys desiguals de fer a la velocitat lenta. 

 Es prohibeix transportar persones a l'interior de la cullera. 
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 Es prohibeix hissar persones per accedir a treballs puntuals utilitzant la 
cullerada. 

 Les pales carregadores a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un 
extintor, timbrat i amb les revisions al dia 

 Es prohibeix l'accés a les pales carregadors utilitzant la vestimenta sense 
cenyir. 

 Es prohibeix enfilar-se a la pala durant la realització de qualsevol 
moviment. 

 Es prohibeix pujar o baixar de la pala en marxa. 

 Les pales carregadores a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de 
llums, botzina de retrocés i senyal acústic de marxa enrere. 

 Les pales carregadores a contractar per a aquesta obra compliran tots els 
requisits perquè puguin desplaçar per carretera, complint amb el Codi de 
Circulació.  

 Es prohibeix arrencar el motor sense abans assegurar-se que no hi ha 
ningú a l'àrea d'operació de la pala. 

 Es prohibeix expressament, dormir o romandre en l'ombra projectada per 
les pales carregadores en repòs. 

3.3.3. Camió dúmper 

Avaluació dels riscos: 

 Atropellament de persones. 

 Atrapament per bolcada de màquina. 

 Col·lisió entre vehicles. 

 Atrapaments. 

 Projecció d'objectes. 

 Caiguda de terres. 

 Vibracions. 

 Soroll ambiental. 

 Pols ambiental. 

 Caiguda de persones a diferent nivell (al pujar o baixar a la cabina). 

 Exposició a contactes elèctrics (línies elèctriques). 

 Cremades (manteniment). 

 Cops per la mànega de subministrament d'aire. 

 Sobreesforços. 

Sobre els esmentats riscos identificats s'ha realitzat la corresponent avaluació, 
obtenint els següents resultats: 

RISC EXPOSICIÓ CONSEQÜÈNCIES VALORACIÓ 

1 Atropellament Infreqüent Molt Greu Baix 
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2 Atrapament per bolcada Infreqüent Molt Greu Baix 

3 Col·lisió entre vehicles Infreqüent Molt Greu Baix 

4 Atrapaments Infreqüent Molt Greu Baix 

5 Projecció d'objectes Infreqüent Greu Molt baix 

6 Caiguda de terres Infreqüent Molt Greu Baix 

7 Vibracions Infreqüent Molt Greu Baix 

8 Soroll ambiental. Infreqüent Molt Greu Baix 

9 Pols ambiental Infreqüent Greu Molt baix 

10 Caiguda al pujar o baixar a la cabina Infreqüent Molt Greu Baix 

11 Exposició a contactes elèctrics Esporàdic Greu Mig 

12 Cremades Esporàdic Menys greu Baix 

13 Cops per la mànega Infreqüent Greu Molt baix 

14 Sobreesforços Infreqüent Greu Molt baix 

 

Normes bàsiques de seguretat: 

 Per evitar els riscos per fatiga o ruptura de la suspensió, les caixes es 
carregaran de manera uniformement repartida evitant descàrregues 
brusques, que desnivellin l'horitzontalitat de la càrrega. 

 Queda expressament prohibit, enfilar en els laterals de la caixa del camió 
durant les operacions de càrrega. 

 Per evitar el risc de caiguda dels objectes transportats, l'encarregat 
controlarà que l’exterior del material a transportar superi un pendent ideal 
en tot el contorn del 5%. Es cobriran les càrregues amb una lona, subjecta 
amb fleixos de subjecció. 

 Instal·lar falques antilliscants, en aquells casos d'estacionament del vehicle 
en pendents. 

 Evitar el risc de de bolcada del camió tenint cura dels camins de circulació 
de la maquinària. 

 No es realitzaran buidats de caixa amb moviments simultanis d'avanç o el 
retrocés amb la caixa en moviment ascendent o descendent, per evitar 
abocaments incontrolats del material. 

 Es prohibeix transportar persones enfilades arreu del camió dúmper. 

 Diàriament, abans del començament de la jornada, s'inspeccionarà el bon 
funcionament de motor, sistemes hidràulics, frens, direcció, llums, 
botzines, pneumàtics, etc.,. 

 Es prohibeix treballar o romandre a distàncies inferiors a 10 m del camió 
dúmper. 

 Regarà superficialment amb aigua, la càrrega igual que els camins de 
circulació interna de l'obra, per minimitzar la pols ambiental. 

 Es prohibeix expressament, carregar els camions dúmper per sobre de la 
càrrega màxima marcada pel fabricant. 
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 Instal·lar forts topalls de final de recorregut, ubicats a un mínim de 2 m de 
la vora dels talussos. 

 Per prevenir el risc d'atropellament per manca de visibilitat des de la 
cabina de comandament, instal·lar senyals de perill i de prohibit el pas, 
situades a 15 m dels llocs d'abocament dels camions dúmper. 

 A més, s'instal·larà un panell ubicat a 15 m del lloc d'abocament dels 
dúmper amb la llegenda: "NO PASSI, ZONA DE RISC, POT SER QUE NO EL 
VEGIN ELS CONDUCTORS, APARTI'S D'AQUESTA ZONA". 

3.3.4. Camió formigonera 

Avaluació dels riscos: 

 Atropellament de persones. 

 Bolcada. 

 Col·lisió amb altres màquines. 

 Caiguda a l'interior d'una rasa. 

 Caiguda de persones des del camió. 

 Cops pel maneig de les canaletes. 

 Caiguda d'objectes sobre el conductor durant les operacions d'abocament 
o de neteja. 

 Cops pel cubilot del formigó. 

 Atrapaments durant el desplegament, muntatge i desmuntatge de les 
canaletes. 

 Les derivades del contacte amb formigó. 

 Sobreesforços. 

Sobre els esmentats riscos identificats s'ha realitzat la corresponent avaluació, 
obtenint els següents resultats: 

 

RISC EXPOSICIÓ CONSEQÜÈNCIES VALORACIÓ 

1 Atropellament Infreqüent Molt Greu Baix 

2 Atrapament per bolcada Infreqüent Molt Greu Baix 

3 Col·lisió entre vehicles Infreqüent Menys Greu Irrellevant 

4 Caiguda a l’interior de la rasa Infreqüent Menys Greu Irrellevant 

5 Caiguda de persones des del camió Infreqüent Greu Molt Baix 

6 Cops pel maneig de les canaletes Esporàdic Greu Mig 

7 Caiguda d'objectes sobre el conductor Infreqüent Menys Greu Irrellevant 

8 Cops pel cubilot del formigó Esporàdic Greu Mig 

9 Atrapaments Esporàdic Greu Mig 

10 Contacte amb formigó Esporàdic Menys Greu Baix 

11 Sobreesforços Infreqüent Menys Greu Irrellevant 
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Normes bàsiques de seguretat: 

 Les rampes d'accés als no superaran el pendent del 20%, en prevenció del 
bolcament dels camions-formigonera. 

 La posada en estació i els moviments del camió-formigonera durant les 
operacions d'abocament, seran dirigides per un senyalista, en prevenció 
dels riscos per maniobres incorrectes. 

 Les operacions d'abocament al llarg de talls en el terreny s'efectuaran 
sense que les rodes dels camions-formigonera sobrepassin la línia blanca 
de seguretat, traçada a 2 m. de la vora. 

 Els conductors d'aquests vehicles estaran en possessió del permís de 
conducció corresponent. 

 Es procedirà al compliment dels mètodes de manteniment preventiu 
aconsellats pel propi fabricant del vehicle, tant en la seva periodicitat, com 
en els elements per ell destacats com més susceptibles de patir avaries. 

3.3.5. Vibrador 

Avaluació dels riscos: 

 Descàrregues elèctriques. 

 Caigudes en altura. 

 Esquitxades de formigó. 

 Vibracions. 

Sobre els esmentats riscos identificats s'ha realitzat la corresponent avaluació, 
obtenint els següents resultats: 

 

RISC EXPOSICIÓ CONSEQÜÈNCIES VALORACIÓ 

1 Descàrregues elèctriques Infreqüent Molt Greu Baix 

2 Caigudes en altura Infreqüent Molt Greu Baix 

3 Esquitxades de formigó Freqüent Menys Greu Mig Alt 

4 Vibracions Freqüent Menys Greu Mig Alt 

 

Normes bàsiques de seguretat: 

 Realitzar les operacions de vibrat en posició estable. 

 La mànega d'alimentació des del quadre elèctric estarà protegida, si 
discorre per zones i pas. 

 S’instal·laran les mateixes proteccions col·lectives que les indicades per a 
la fonamentació. 

3.3.6. Grues autopropulsades 

Avaluació dels riscos: 
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 Caiguda de persones a diferent nivell. 

 Caiguda d'objectes per desplom. 

 Caiguda d'objectes per manipulació. 

 Caiguda d'objectes despresos. 

 Cops contra objectes immòbils. 

 Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina. 

 Atrapaments per o entre objectes. 

 Atrapaments per bolcament de la màquina. 

 Contactes tèrmics 

 Contactes elèctrics. 

 Explosions 

 Incendis 

 Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles 

 Risc de danys a la salut derivats de l'exposició a agents físics: sorolls i 
vibracions 

 Altres: caiguda de llamps a la grua. 

Sobre els esmentats riscos identificats s'ha realitzat la corresponent avaluació, 
obtenint els següents resultats: 

 

RISC EXPOSICIÓ CONSEQÜÈNCIES VALORACIÓ 

1 Caiguda de persones a diferent nivell Infreqüent Greu Molt baix 

2 Caiguda d'objectes per desplom Infreqüent Molt Greu Baix 

3 Caiguda d'objectes per manipulació Infreqüent Molt Greu Baix 

4 Caiguda d'objectes despresos Infreqüent Molt Greu Baix 

5 Cops contra objectes immòbils Infreqüent Greu Molt baix 

6 Cops i contactes amb elements mòbils Infreqüent Greu Molt Baix 

7 Atrapaments per o entre objectes Infreqüent Molt Greu Baix 

8 Atrapaments per bolcament Infreqüent Molt Greu Baix 

9 Contactes tèrmics Infreqüent Greu Molt baix 

10 Contactes elèctrics Infreqüent Molt Greu Baix 

11 Explosions Infreqüent Molt Greu Baix 

12 Incendis Infreqüent Greu Molt Baix 

13 Atropellaments, cops i xocs Infreqüent Molt Greu Baix 

14 Sorolls i vibracions Esporàdic Greu Mig 

 Caiguda de llamps a la grua Infreqüent Molt Greu Baix 

 

Normes bàsiques de seguretat: 
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 Utilitzar grues amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 
1215/1997. 

 És necessari el carnet d'operador de grua mòbil autopropulsada per a la 
utilització d'aquest equip. 

 Es recomana que la grua autopropulsada estigui dotada amb avisador 
lluminós de tipus rotatori o flaix. 

 Ha d'estar dotada de senyal acústic de marxa enrere. 

 Quan aquesta màquina circuli únicament per l'obra, verificar que la 
persona que la condueix està autoritzada, té la formació i la informació 
específica de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i 
s'ha llegit el manual d'instruccions. Si la màquina circula per una via 
pública, és necessari, a més, que el conductor tingui el carnet C de 
conduir. 

 Verificar que es manté al dia la ITV, Inspecció Tècnica de Vehicles. 

 Abans d'iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la 
grua autopropulsada responen correctament i estan en perfecte estat: 
cables, frens, pneumàtics, etc. 

 Per utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció cal disposar d'un sistema 
de mans lliures. En vehicles amb sistemes electrònics sensibles, no està 
permesa la seva utilització. 

 L'ús d'aquests equips està reservat a personal autoritzat. 

 La grua ha de instal·lar-se a terreny compacte i ha d'utilitzar 
estabilitzadors. 

 Ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada. 

 Assegurar la màxima visibilitat de la grua autopropulsada mitjançant la 
neteja dels retrovisors, parabrises i miralls. 

 Verificar que la cabina està neta, sense restes d'oli, greix o fang i sense 
objectes descontrolats en la zona dels comandaments. 

 El conductor s'ha de netejar el calçat abans d'utilitzar l'escala d'accés a la 
cabina. 

 Pujar i baixar de la grua autopropulsada únicament per l'escala prevista 
pel fabricant. 

 Per pujar i baixar per l'escala, cal utilitzar les dues mans i fer-ho sempre 
de cara a la màquina. 

 Comprovar que tots els rètols d'informació dels riscos estiguin en bon 
estat i situats en llocs visibles. 

 Verificar l'existència d'un extintor a la grua autopropulsada. 

 Verificar que l'alçada màxima de la grua autopropulsada és l'adequada per 
evitar interferències amb elements viaris, línies elèctriques o similars. 

 Mantenir nets els accessos, agafadors i escales. 

 Controlar la màquina únicament des del seient del conductor. 



 Passarel·la per a vianants sobre el riu Ritort a Camprodon 

 - 37 - 

 Prohibir la presència de treballadors o tercers en el radi d'acció de la 
màquina. 

 Prohibir el transport de persones alienes a l'activitat. 

 No pujar ni baixar amb la grua autopropulsada en moviment. 

 Durant la conducció, utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, 
cinturó de seguretat o similar). Fora de l'obra, cal utilitzar el cinturó de 
seguretat obligatòriament. Així mateix, cal comprovar el funcionament 
dels frens. 

 En reiniciar una activitat després de produir pluges importants, cal tenir 
present que les condicions del terreny poden haver canviat.  

 En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió 
d'aquests per a identificar la distància mínima de treball. 

 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques 
o similars per sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un 
lloc segur i esperar. 

 No està permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort. 

 Realitzar les entrades o sortides del solar de l'obra amb precaució i, si cal, 
amb el suport d'un senyalista. 

 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el 
maquinista ha de disposar d'un senyalista expert que el guiï. 

 Mantenir el contacte visual permanent amb els equips d'obra que estiguin 
en moviment i els treballadors del lloc de treball. 

 Cal respectar la senyalització interna de l'obra. 

 Evitar desplaçaments de la grua autopropulsada en zones a menys de 2 m 
de la vora de coronació de talussos. 

 Comprovar l'existència de plaques informatives instal·lades en un lloc 
visible. 

 Assegurar-se que el ganxo de la grua disposa de pestell de seguretat i les 
eslingues estan ben col·locades. 

 Revisar el bon estat dels elements de seguretat: limitadors de recorregut i 
d'esforç. 

 Cal respectar les limitacions de càrrega indicades pel fabricant. - En cap 
cas un operari pot pujar a la càrrega. 

 No abandonar el lloc de treball amb la grua amb càrregues suspeses. 

 Comprovar la correcta col locació dels mecanismes estabilitzadors abans 
d'entrar en servei la grua. 

 Realitzar les operacions de càrrega i descàrrega amb el suport d'operaris 
especialitzats. 

 Si s'ha de recolzar sobre terrenys tous, s'ha de disposar de taulons perquè 
puguin ser utilitzats com a plataformes. 

 Prohibir transportar càrregues per sobre del personal. 

 Mantenir sempre que sigui possible la càrrega a la vista. 
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 Prohibir arrossegar les càrregues. 

 En operacions de manteniment, no utilitzar roba folgada, ni joies, i utilitzar 
els equips de protecció adequats. 

 En operacions de manteniment, la màquina ha d'estar estacionada en 
terreny pla, el fre d'estacionament connectat, la palanca de transmissió en 
punt neutral, el motor aturat i l'interruptor de la bateria en posició de 
desconnexió. 

 Efectuar les tasques de reparació de la grua autopropulsada amb el motor 
aturat i la màquina estacionada. 

 Els residus generats com a conseqüència d'una avaria o de la seva 
resolució cal segregar-los en contenidors. 

 Estacionar la grua autopropulsada en zones adequades, de terreny pla i 
ferm, sense riscos de desploms, esllavissades o inundacions (com a mínim 
a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del 
contacte, tancar l'interruptor de la bateria i tancar la cabina i el 
compartiment del motor. 

3.3.7. Equips de soldadura 

També s'inclouen aquí els riscos de l'ús d'equips d'oxitall. 

Avaluació dels riscos: 

 Danys per caiguda d'objectes. 

 Contactes directes i indirectes amb corrent elèctric. 

 Risc d'exposició a ambients tòxics. 

 Riscos derivats de la pròpia màquina, les seves parts o peces. 

 Risc de cremades. 

 Danys per radiacions. 

Sobre els esmentats riscos identificats s'ha realitzat la corresponent avaluació, 
obtenint els següents resultats: 

 

RISC EXPOSICIÓ CONSEQÜÈNCIES VALORACIÓ 

1 Caiguda d’objectes/atrapaments Infreqüent Menys Greu Irrellevant 

2 Contactes elèctrics Esporàdic Molt Greu Mig 

3 Exposició a ambients tòxics Freqüent Menys Greu Baix 

4 Pròpia màquina (partes y peces) Esporàdic Greu Baix 

5 Incendis, explosions Esporàdic Greu Baix 

6 Radiacions Esporàdic Greu Baix 

 

Normes bàsiques de seguretat: 

 Obligatòriament aquesta màquina estarà protegida contra els contactes 
elèctrics indirectes per un dispositiu diferencial (sensibilitat de 300 mA) i 
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posada a terra, a més per al circuit secundari es disposarà de limitador de 
tensió en buit. Tant els cables d'alimentació com els del circuit de 
soldadura seran de secció adequada a les intensitats de treball. 

 Es revisaran periòdicament els revestiments de les mànegues elèctriques 
d'alimentació de la màquina, aïllament dels borns de connexió del circuit 
d'alimentació, aïllament de la pinça i els seus cables, per assegurar el seu 
correcte estat. 

 La seva utilització s'ha de fer en llocs amb correcta ventilació, havent 
d'adoptar mesures preventives si no és així, com ús de màscares o 
d'equips d'extracció localitzada (fixos o mòbils), donada la toxicitat dels 
gasos de la soldadura. Si es realitzés una operació de soldadura en 
recintes molt tancats (galeries, etc.), Podria ser necessari dotar el 
soldador d'un equip de respiració amb subministrament d'aire de l'exterior. 

 Es procedirà al compliment dels mètodes de manteniment preventiu 
aconsellats pel propi fabricant de la màquina, tant en periodicitat, com en 
els elements per ell destacats com més susceptibles de patir avaries. 

 En particular, les mànegues de conducció dels gasos per oxitall seran les 
adequades per als gasos i pressions de treball, tant en composició com en 
colors (per a la seva identificació). A més, s'han de subjectar per mitjà de 
brides adequades, i es prohibeix la seva subjecció amb filferros o altres 
mitjans provisionals. 

 La projecció de partícules de metall fos, poden produir cremades en 
soldador. Per evitar el risc, obligatòriament el soldador utilitzarà les peces 
ja enumerades com a mesures per al control del risc de caiguda 
d'objectes/atrapament. En particular, els equips d'oxitall requereixen 
evitar el retrocés de flama cap a les ampolles de combustible i comburent, 
de manera que, tant a la sortida del manoreductor com a l'entrada del 
bufador, es trobaran dues vàlvules antirretorn de flames. 

 En les ampolles d'acetilè, no s'han d'utilitzar materials de coure (ni dels 
seus aliatges), sobre els elements que puguin entrar en contacte amb 
l'acetilè. 

 Les ampolles d'oxigen, i els seus accessoris, no han de ser greixats ni 
posats en contacte amb greixos, materials inflamables o àcids, ni de 
netejar o manejats amb draps tacats d'aquestes substàncies. Les ampolles 
es mantindran en posició vertical, almenys 12 hores abans de la seva 
utilització. 

 En el cas particular de la soldadura aluminotèrmica Cadweld (emprada per 
a la xarxa de terres), es tindrà especial cura en utilitzar els motlles 
adequats als diàmetres dels elements a soldar, per tal d'evitar projeccions 
de material. 

 Es comprovarà el bon estat de la coberta exterior del motlle i del mànec 
de agafada. 

 La ignició del material d'arrencada es realitzarà una vegada tancada la 
tapa, amb algun tipus d’encenedor que permeti mantenir la major 
distància possible de la boca d'entrada. 
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 Les radiacions de la soldadura són perilloses per als ulls. Només es poden 
visualitzar aquests treballs si s'utilitzen ulleres específiques per a 
soldadura ("inactínic") o les ja esmentades pantalles de mà. S'empraran 
mampares opaques a les radiacions per separació de llocs de treball, de 
manera que el risc no afecti a la resta del personal present en el lloc. 

Equips de protecció individual (EPI): 

Per al soldador seran d'ús obligatori la pantalla i els elements de l'equip de 
protecció individual de soldador següents: 

 Mandil de cuir. 

 Guants o manyoples. 

 Botes de seguretat. 

 Polaines. 

 Maniguets de cuir. 

3.4. Durant la utilització de mitjans auxiliars 

3.4.1. Escales de mà 

Avaluació dels riscos: 

 Caigudes a nivells inferiors, degudes a la mala col·locació de la mateixa. 

 Trencament d'algun esglaó. 

 Lliscament de la base per excessiva inclinació. 

 Cops amb l'escala al manejar-la de forma incorrecta. 

 Caiguda d'objectes. 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

Sobre els esmentats riscos identificats s'ha realitzat la corresponent avaluació, 
obtenint els següents resultats: 

 

RISC EXPOSICIÓ CONSEQÜÈNCIES VALORACIÓ 

1 Caigudes a nivells inferiors Esporàdic Greu Mig 

2 Trencament d'algun esglaó Esporàdic Greu Mig 

3 Lliscament de la base Esporàdic Greu Mig 

4 Cops amb l'escala Esporàdic Menys Greu Baix 

5 Caiguda d'objectes Esporàdic Greu Mig 

6 Caiguda de persones a diferent nivell Infreqüent Molt Greu Baix 

 

Normes bàsiques de seguretat: 

 Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales. 
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 Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior 
o inferior dels muntants. 

 Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres 
objectes o a persones. 

 Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planitud adequada 
perquè siguin estables i immòbils, quedant prohibit l'ús com a tascó de 
runa, maons, revoltons o elements similars. 

 Les escales de mà s’instal·laran de manera que el seu suport inferior disti 
de la projecció vertical del superior 1 / 4 de la longitud del travesser entre 
suports. (Inclinació màxima de 75 graus). 

 L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de 
desembarcament, mesurat en la direcció vertical. 

 L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant 
els esglaons), subjectant-se fermament amb les dues mans en els 
esglaons, no en els muntants. 

 S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones. 

 Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, 
s'utilitzarà sempre el cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 

 Quan l'escala sigui del tipus de tisora, aquesta haurà de disposar 
obligatòriament de la cadena que eviti la seva involuntària obertura. 

 Les escales de mà, s'interrompran amb replans quan es superin 5 m. 

3.4.2. Cintres 

Avaluació dels riscos: 

 Caigudes de persones a diferent nivell. 

 Caigudes al mateix nivell. 

 Caigudes d'objectes. 

 Aixafaments per caigudes de grans masses. 

 Sobreesforços. 

 Cops o empresonament durant les operacions de muntatge i desmuntatge. 

Sobre els esmentats riscos identificats s'ha realitzat la corresponent avaluació, 
obtenint els següents resultats: 

 

RISC EXPOSICIÓ CONSEQÜÈNCIES VALORACIÓ 

1 Caigudes a diferent nivell Infreqüent Molt Greu Baix 

2 Caigudes al mateix nivell Infreqüent Menys Greu Irrellevant 

3 Caigudes d'objectes Infreqüent Menys Greu Irrellevant 

4 Aixafaments per caigudes de grans 
masses 

Infreqüent Molt Greu Baix 

5 Sobreesforços Infreqüent Menys Greu Irrellevant 

6 Cops o empresonament Infreqüent Greu Molt Baix 
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Normes bàsiques de seguretat: 

 Hi haurà un projecte de cintra on s'inclourà l'apartat de seguretat, amb 
instruccions de muntatge (a manera de pla de muntatge de bastides). 

 Les operacions de muntatge i desmuntatge de les cintres es realitzaran en 
condicions climatològiques favorables (sense vent, ni pluges o neu, ...) 

 S'assegurarà el correcte ancoratge de les cintres a terra, evitant 
sacsejades i oscil·lacions. 

 Prèviament a la col·locació de la cintra es realitzarà una regularització del 
terreny i s'ha d'assegurar la capacitat portant d'aquest. 

 La cintra serà calculada estructuralment perquè pugui resistir la màxima 
càrrega real, d'acord amb la normativa per a estructures provisionals i es 
dimensionaran els seus suports al terreny d'acord amb les dades 
geotècniques reals d'aquest, de manera que no només s'eviti el col·lapse 
de la cintra sinó també les excessives deformacions que redundarien en la 
geometria de l'estructura definitiva. 

 No s'iniciarà un nou nivell sense abans haver conclòs el nivell de partida 
amb tots els elements d'estabilitat. 

 La seguretat aconseguida en el nivell de partida ja consolidada, serà tal, 
que oferirà les garanties necessàries per poder amarrar a ell el fiador de 
seguretat. 

 A sota de cada línia de eixos es posarà un passadís. 

 Les barres, mòduls tubulars o taulers, s'hissaran mitjançant eslingues 
normalitzades i en perfecte estat. 

 Les plataformes de treball tindran un mínim d'amplada de 60 cm, i se 
situaran cada dos metres. 

 La comunicació vertical de la cintra queda resolta mitjançant escales 
prefabricades (elements auxiliars a la pròpia cindri) cada dos metres. 

 La cintra serà construïda bé pel sistema clàssic amb elements tubulars 
desmuntables o bé amb una estructura rígida que es podrà desplaçar 
d'una obertura a un altre i que serà construïda amb elements metàl·lics 
sobre uns mecanismes hidràulics d'elevació que permeten el descimbrar i 
un mecanisme de desplaçament sobre el terreny. 

 Si la cintra es construeix de manera tradicional, és a dir, mitjançant el 
muntatge d'elements metàl·lics empalmats uns amb els altres, aquesta es 
construirà sempre que sigui possible des de elements fixos auxiliars situats 
lateralment i independents de la pròpia cintra. També es procurarà en la 
mesura possible tenir el màxim nombre de peces acoblades a terra i 
posteriorment elevades amb grua. Quan s'hagi de treballar en alçada per 
acoblar les peces, els operaris aniran convenientment amarrats a punts 
sòlids situats per sobre d'ells als que aniran units mitjançant un arnès de 
seguretat. 

 Si la cintra està formada per una estructura metàl·lica prefabricada, els 
mecanismes d'elevació i descens seran hidràulics i disposarà de rodes o un 
altre mecanisme anàleg per al seu desplaçament entre obertures. 
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 Utilització de cintres homologades. 

 En les operacions de muntatge i desmuntatge es fixarà un radi de 
seguretat al voltant de la cintra. 
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CAPÍTOL 4: 

INSTAL·LACIONS 

D’HIGIENE I 

BENESTAR 

Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals 
relatives als llocs de treball en les obres" contingudes a l'apartat 15 de l'Annex IV 
(Part A) del R.D. 1627/97. 

Donades les característiques i el volum de l'obra, s'ha previst la col·locació 
d'instal·lacions provisionals tipus caseta prefabricada per als vestuaris i lavabos, 
podent-se habilitar posteriorment zones en la pròpia obra per albergar aquests 
serveis, quan les condicions i les fases d'execució ho permetin. 

4.1. Vestuaris 
Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que 
hagi d'utilitzar-los simultàniament, incloent bancs i seients suficients, a més 
d'armariets dotats de clau i amb la capacitat necessària per guardar la roba i el 
calçat. 

S’instal·larà una caseta prefabricada per vestuaris d'obra, de 6,00x2,33x2,30 
(14,00) m². 

4.2. Lavabos 
La dotació mínima prevista per als lavabos és de: 
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 1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a 
l'obra. 

 1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció. 

 1 lavabo per cada vàter. 

 1 urinari per cada 25 homes o fracció. 

 1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo. 

 1 sabonera dosificadora per cada lavabo. 

 1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària. 

 1 porta-rotllos amb paper higiènic per cada vàter. 

S’instal·larà una caseta prefabricada per banys petits en obra, de 
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²). 
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PLEC DE CONDICIONS 
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CAPÍTOL 1: 

NORMATIVA I 

LEGISLACIÓ APLICABLES 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
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Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 
1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada per: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los 
riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada per: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales 
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Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desenvolupat per: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

 
Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completat per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
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B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

 
Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su 
ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

 
Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificat per: 
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Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

1.1. Sistemes de protecció col·lectiva 
Protecció contra incendis 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el 
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de 
aparatos a presión 

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 31 de mayo de 1999 

Completat per: 

Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real 
Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 
97/23/CE, relativa a los equipos a presión 

Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política 
Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 

 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 
instrucciones técnicas complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en 
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 
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Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

1.2. Equips de protecció individual 
 
Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Correcció d'errors: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

1.3. Instal·lacions provisionals d'higiene i 
benestar 

 
DB HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de 
Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
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Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de 
la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 

 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 
Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificat per: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completat per: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con 
conductores aislados bajo canales protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación 
Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en 
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 
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Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones 

Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: 14 de mayo de 2003 

Derogado el capítulo III por: 

Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de 
equipos y sistemas de telecomunicación 

Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

B.O.E.: 24 de marzo de 2010 

1.4. Senyalitzacions i tancaments del solar 
 
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
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CAPÍTOL 2: 

PLEC DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES 

2.1. Disposicions generals 

2.1.1. Objecte del Plec de condicions 

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el 
corresponent Plec del Projecte d'execució, tenen per objecte definir les 
atribucions i obligacions dels agents que intervenen en matèria de Seguretat i 
Salut, així com les condicions que han de complir les mesures preventives, les 
proteccions individuals i col·lectives de la construcció de Passarel·la per a 
vianants sobre el riu Ritort a Camprodon, situada en Passeig de la Font Nova, 
Camprodon (Girona), segons el projecte redactat per Ariadna Barlet Ros. Tot això 
amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia professional, que poden 
ocasionar-se durant el transcurs de l'execució de l'obra o en els futurs treballs de 
conservació, reparació i manteniment de l'edifici construït. 

2.2. Disposicions facultatives 

2.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 

Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació 
són les regulades en els seus aspectes generals per la Llei 38/99, d'Ordenació de 
l'Edificació (L.O.E.). 

Les garanties i responsabilitats dels agents i treballadors de l'obra davant dels 
riscos derivats de les condicions de treball en matèria de seguretat i salut, són 
les establertes per la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decret 
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1627/97 "Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció". 

2.2.2. El Promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament 
decideix, impulsa, programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres 
d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a 
tercers sota qualsevol títol. 

Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de 
Seguretat i Salut - o Estudi Bàsic, si s'escau - igual que als tècnics coordinadors 
en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el RD. 
1627/97, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes en 
matèria de seguretat i salut en les obres de construcció, facilitant còpies a les 
empreses contractistes, subcontractistes o treballadors autònoms contractats 
directament pel Promotor, exigint la presentació de cada Pla de Seguretat i Salut 
prèviament al començament de les obres. 

El Promotor tindrà la consideració de Contractista quan realitzi la totalitat o 
determinades parts de l'obra amb mitjans humans i recursos propis, o en el cas 
de contractar directament a treballadors autònoms per a la seva realització o per 
a treballs parcials de la mateixa, excepte en els casos estipulats en el Reial 
Decret 1627/97. 

2.2.3. El Projectista 

És l'agent que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica 
i urbanística corresponent, redacta el projecte. 

Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del 
projecte bàsic i d'execució, els principis i criteris generals de prevenció en 
matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent. 

2.2.4. El Contractista i Subcontractista 

Segons defineix l'article 2 del Reial Decret 1627/97: 

Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant 
el Promotor, amb mitjans humans i materials propis o aliens, el compromís 
d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecció al projecte i al 
contracte. 

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment 
davant el contractista, empresari principal, el compromís de realitzar 
determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció al projecte pel qual 
es regeix la seva execució. 

El Contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de 
treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut al que es refereix l'article 7 
del R.D.1627/97, de 24 d'octubre. 

Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria 
de Prevenció de Riscos Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació 
vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment 
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estricte i permanent de l'establert en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de 
seguretat exigibles, complint les ordres efectuades pel Coordinador de Seguretat 
i Salut en la fase d'execució de l'obra. 

Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, 
tutelant les activitats dels treballadors al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu 
lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de 
seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 

Lliurarà la informació suficient al Coordinador de Seguretat i Salut a l'obra, on 
s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, 
funcions, processos, procediments i recursos materials i humans disponibles, 
amb la finalitat de garantir una adequada acció preventiva de riscos de l'obra. 

Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en 
matèria de seguretat i salut, cal destacar les contingudes a l'article 11 
"Obligacions dels contractistes i subcontractistes" del R.D. 1627/97. 

Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a l'article 15 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals. 

Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut. 

Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 
compte, si s'escau, les obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials 
previstes a l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i les disposicions 
mínimes establertes a l'annex IV del R.D. 1627/97, durant l'execució de l'obra. 

Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors 
autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva 
seguretat i salut en l'obra. 

Atendre les indicacions i consignes del Coordinador en Matèria de Seguretat i 
Salut, complint estrictament les seves instruccions durant l'execució de l'obra. 

Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla 
de seguretat i salut pel que fa a les obligacions que els corresponguin a ells 
directament o, si s'escau, als treballadors autònoms per ells contractats. 

Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment 
de les mesures previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del Promotor, 
no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 

2.2.5. La Direcció Facultativa 

Segons defineix l'article 2 del Reial Decret 1627/97, s'entén com a Direcció 
Facultativa: 

El tècnic o els tècnics competents designats pel Promotor, encarregats de la 
direcció i del control de l'execució de l'obra. 

Les responsabilitats de la Direcció Facultativa i del Promotor, no eximeixen en 
cap cas de les atribuïbles als contractistes i als subcontractistes. 
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2.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte 

És el tècnic competent designat pel Promotor per coordinar, durant la fase del 
projecte d'execució, l'aplicació dels principis i criteris generals de prevenció en 
matèria de seguretat i salut. 

2.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic 
competent designat pel Promotor, que forma part de la Direcció Facultativa. 

Assumirà les tasques i responsabilitats contingudes en la Guia Tècnica sobre el 
R.D. 1627/97, de 24 d'octubre, les funcions del qual consisteixen en: 

 Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, 
prenent les decisions tècniques i d'organització, amb la finalitat de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a 
desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada requerida 
per a l'execució de les mateixes. 

 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si 
s'escau, els subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de 
manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva recollits 
en la legislació vigent. 

 Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel Contractista i, si s'escau, 
les modificacions introduïdes en el mateix. 

 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels 
mètodes de treball. 

 Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades 
puguin accedir a l'obra. La Direcció Facultativa assumirà aquesta funció 
quan no fos necessària la designació d'un coordinador. 

2.2.8. Treballadors Autònoms 

Són les persones físiques diferents del Contractista i Subcontractista, que 
realitzen de forma personal i directa una activitat professional, sense subjecció a 
un contracte de treball i que assumeixen contractualment davant el Promotor, el 
Contractista o el Subcontractista, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l'obra. 

Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, 
tindrà la consideració de Contractista o Subcontractista. 

Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut. 

2.2.9. Treballadors per compte d'altri 

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin 
una informació adequada de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a 
la seva seguretat i la seva salut en l'obra. 
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La consulta i la participació dels treballadors o dels seus representants, es 
realitzaran de conformitat amb el que es disposa en la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 

El Contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball 
una còpia del pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions. 

2.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de 
construcció 

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i 
eines de treball, hauran de subministrar la informació que indiqui la forma 
correcta d'utilització pels treballadors, les mesures preventives addicionals que 
s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal com 
la seva manipulació o ocupació inadequada. 

2.2.11. Recursos preventius 

Amb la finalitat d'exercir les labors de recurs preventiu, segons l'establert en la 
Llei 31/95, Llei 54/03 i Reial Decret 604/06, l'empresari designarà per a l'obra 
els recursos preventius, que podran ser: 

a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa. 

b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa. 

c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens 

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les 
instruccions necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats 
preventives. En cas d'observar un deficient compliment de les mateixes o una 
absència, insuficiència o falta d'adequació de les mateixes, s'informarà a 
l'empresari perquè aquest adopti les mesures necessàries per a la seva correcció, 
notificant-se a la vegada al Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la 
Direcció Facultativa. 

En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels 
recursos preventius és necessària, especificant-se expressament el nom de la 
persona o persones designades per a tal fi, concretant les tasques en les quals 
inicialment es preveu necessària la seva presència. 

2.3. Formació en Seguretat 
Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la 
suficient formació en les matèries preventives de seguretat i salut, l'empresa 
s'encarregarà de la seva formació per a l'adequada prevenció de riscos i el 
correcte ús de les proteccions col·lectives i individuals. Aquesta formació 
aconseguirà tots els nivells de l'empresa, des dels directius fins als treballadors 
no qualificats, incloent als tècnics, encarregats, especialistes i operadors de 
màquines entre uns altres. 

2.4. Reconeixements mèdics 
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La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa 
contractista, en funció dels riscos inherents al treball assignat i en els casos 
establerts per la legislació vigent. 

Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels 
reconeixements sigui imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de 
treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut no constitueix 
un perill per a altres persones o per al mateix treballador. 

2.5. Salut i higiene en el treball 

2.5.1. Primers auxilis 

L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures 
necessàries en cas d'accident, amb la finalitat de garantir la prestació dels 
primers auxilis i l'evacuació de l'accidentat. 

Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola 
perfectament equipada amb material sanitari destinat a primers auxilis. 

El Contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 
m, en el qual se subministri als treballadors i participants en l'obra la informació 
suficient per establir ràpid contacte amb el centre assistencial més proper. 

2.5.2. Actuació en cas d'accident 

En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que 
arribi l'assistència mèdica, perquè l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i 
sense risc. En cap cas se li mourà, excepte quan sigui imprescindible per a la 
seva integritat. 

Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió 
sanguínia), se l'intentarà tranquil·litzar, i se'l cobrirà amb una manta per 
mantenir la seva temperatura corporal. 

No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, 
es pressionaran les ferides amb gases netes. 

L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al 
procediment reglamentari. 

2.6. Documentació d'obra 

2.6.1. Estudi bàsic de seguretat i Salut 

És el document elaborat pel tècnic competent designat pel Promotor, on es 
precisen les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la 
identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures 
tècniques necessàries per a això. 



 Passarel·la per a vianants sobre el riu Ritort a Camprodon 

 - 65 - 

Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu 
moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors. 

2.6.2. Pla de seguretat i salut 

En aplicació de l’estudi bàsic de seguretat i salut, cada Contractista elaborarà el 
corresponent pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present estudi 
bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla 
s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el 
Contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran 
implicar disminució dels nivells de protecció prevists en l’estudi bàsic. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de 
seguretat i salut abans de l'inici de la mateixa. 

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel Contractista en funció del 
procés d'execució de l'obra, de l'evolució dels treballs i de les possibles 
incidències o modificacions que puguin sorgir durant el desenvolupament de la 
mateixa, sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i 
la Direcció facultativa. 

Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intervinents en la 
mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de 
forma raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest 
efecte, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent dels 
mateixos i de la Direcció facultativa. 

2.6.3. Acta d'aprovació del pla 

El pla de seguretat i salut elaborat pel Contractista serà aprovat pel Coordinador 
de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, per la Direcció Facultativa o per 
l'Administració en el cas d'obres públiques, qui haurà d'emetre un acta 
d'aprovació com a document acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi 
Professional corresponent. 

2.6.4. Avís previ 

El Promotor efectuarà un avís a l'autoritat laboral competent abans del 
començament dels treballs. 

L'avís contindrà la data, adreça de l'obra, Promotor, Projectista, tipus d'obra, 
Coordinador de Seguretat i Salut, data d'inici, durada prevista, nombre màxim de 
treballadors en obra, nombre previst i dades d'identificació dels contractistes, 
subcontractistes i autònoms. L'avís s'haurà d'exposar a l'obra de forma visible, 
actualitzant-se en el cas que s'incorporin a l'obra un Coordinador de Seguretat i 
Salut o contractistes no identificats, en l'avís inicialment remès a l'autoritat 
laboral. 

2.6.5. Comunicació d'obertura de centre de treball 
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A l'inici de l'obra, el Contractista presentarà la comunicació d'obertura a 
l'autoritat laboral, en un termini màxim de 30 dies. 

La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de 
producció i/o emmagatzematge del centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el 
pla de seguretat i salut. 

2.6.6. Llibre d'incidències 

Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre 
de treball existirà un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, 
habilitat a aquest efecte. 

Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina 
de supervisió de projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les 
administracions públiques. 

El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, tenint accés la 
Direcció Facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors 
autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de 
prevenció en les empreses intervinents en l'obra, els representants dels 
treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i 
salut en el treball de les administracions públiques competents, els qui podran 
fer anotacions en el mateix. 

El Coordinador de Seguridad i Salut durant l’execució de l’obra, haurà de notificar 
al Contractista afectat i als representants dels treballadors d’aquest, sobre les 
anotacions efectuades en el llibre d’incidències. 

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o 
observacions anteriors, es remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, s'haurà 
d'especificar si l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa una reiteració 
d'un advertiment o observació anterior. 

2.6.7. Llibre d'ordres 

A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la Direcció Facultativa 
ressenyarà les incidències, ordres i assistències que es produeixin en el 
desenvolupament de l'obra. 

Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris 
d'execució d'obra i, en conseqüència, seran respectades pel Contractista de 
l'obra. 

2.6.8. Llibre de visites 

El llibre de visites haurà d'estar en obra, a disposició permanent de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social. 

El primer llibre l'habilitarà el Cap de la Inspecció de la província en què es trobi 
l'obra. Per habilitar el segon o els següents, serà necessari presentar l'anterior. 
En cas de pèrdua o destrucció, el representant legal de l'empresa haurà de 



 Passarel·la per a vianants sobre el riu Ritort a Camprodon 

 - 67 - 

justificar per escrit els motius i les proves. Una vegada esgotat un llibre, es 
conservarà durant 5 anys, comptats des de l'última diligència. 

2.6.9. Llibre de subcontractació 

El Contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en 
tot moment en l'obra, reflectint per ordre cronològic des del començament dels 
treballs, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en una 
determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms. 

El llibre de subcontractació complirà les prescripcions contingudes en el Reial 
Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006 de 18 
d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció, en 
particular l'article 15 "Contingut del Llibre de Subcontractació" i l'article 16 
"Obligacions i drets relatius al Llibre de Subcontractació". 

Al llibre de subcontractació tindran accés el Promotor, la Direcció Facultativa, el 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i 
treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics de prevenció, els 
delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de 
les diferents empreses que intervinguin en l'execució de l'obra. 

2.7. Disposicions econòmiques 
El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa 
en el plec de condicions del projecte o en el corresponent contracte d'obra entre 
el Promotor i el Contractista, havent de contenir almenys els punts següents: 

 Fiances 

 Dels preus 

 Preu bàsic 

 Preu unitari 

 Pressupost d'Execució Material (PEM) 

 Preus contradictoris 

 Reclamació d'augment de preus 

 Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus 

 De la revisió dels preus contractats 

 Aplec de materials 

 Obres per administració 

 Valoració i abonament dels treballs 

 Indemnitzacions mútues 

 Retencions en concepte de garantia 

 Terminis d'execució i pla d'obra 

 Liquidació econòmica de les obres 

 Liquidació final de l'obra.  
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CAPÍTOL 3: 

PLEC DE CONDICIONS 

TÈCNIQUES 

PARTICULARS 

3.1. Mitjans de protecció col·lectiva 
Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del 
Pla de Seguretat i Salut abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no 
suposant un risc en si mateixos. 

Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida 
útil, després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies 
siguin superiors a les admeses o aconsellades pel fabricant. 

El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de 
Prevenció. 

3.2. Mitjans de protecció individual 
Tots els equips de protecció individual (EPI) emprats en l'obra disposaran de 
marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu. 

Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc 
en si mateixos, ni perdran la seva seguretat de forma involuntària. 

El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual 
apareixeran les instruccions d'ús i manteniment, nom i adreça del fabricant, grau 
o classe de protecció, accessoris que pugui portar i característiques de les peces 
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de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls als quals s'ha sotmès. Estarà 
redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importació, traduïts a la 
llengua oficial. 

Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que 
estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil o després d'estar 
sotmesos a sol·licitacions límit. 

S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant 
el manteniment el Delegat de Prevenció. 

3.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort 
Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una 
temperatura, il·luminació, ventilació i condicions d'humitat adequades per al seu 
ús. Els revestiments dels terres, parets i sostres seran continus, llisos i 
impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que 
permeti la neteja amb desinfectants o antisèptics. 

El Contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries 
(neteja diària), estaran proveïdes d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels 
complements necessaris per a higiene personal, com ara sabó, tovalloles i 
recipients de deixalles. 

3.3.1. Vestuaris 

Seran de fàcil accés, estaran propers a l'àrea de treball i tindran seients i 
taquilles independents sota clau, amb espai suficient per guardar la roba i el 
calçat. 

Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a 
vestuari, amb una alçada mínima de 2,30 m. 

Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els 
objectes personals sota clau. 

3.3.2. Lavabos i dutxes 

Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, 
situant com a mínim una quarta part de les aixetes en cabines individuals amb 
porta amb tancament interior. 

Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de 2,30 
m. 

La dotació mínima prevista per als lavabos serà de: 

 1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa 
jornada. 

 1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció. 

 1 lavabo per cada vàter. 

 1 urinari per cada 25 homes o fracció. 



 Passarel·la per a vianants sobre el riu Ritort a Camprodon 

 - 71 - 

 1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo. 

 1 sabonera dosificadora per cada lavabo. 

 1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària. 

 1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter. 

3.3.3. Vàter 

Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se situaran 
preferentment en cabines de dimensions mínimes 1,2x1,0 m amb alçada de 2,30 
m, sense visibilitat des de l'exterior i proveïdes de perxa i porta amb tancament 
interior. 

Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que 
comuniquin amb lavabos o passadissos amb ventilació exterior, evitant qualsevol 
comunicació amb menjadors, cuines, dormitoris o vestuaris. 

Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin 
connectar a la xarxa de clavegueram es disposarà de latrines sanitàries o fosses 
sèptiques. 

3.3.4. Menjador i cuina 

Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de 
material rentable i vaixella, i disposaran de calefacció a l'hivern. Quedaran 
separats de les àrees de treball i de qualsevol font de contaminació ambiental. 

En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de 
escalfaplats, prohibint-se fora dels llocs prevists la preparació del menjar 
mitjançant foc, brases o barbacoes. 

La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² 
per cada operari que utilitzi aquesta instal·lació. 
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PRESSUPOST 
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CAPÍTOL 1: 

AMIDAMENTS 

Nº Descripció Amidament Ut 

1.1.- Sistemes de protecció col·lectiva 

1.1.1.- Baranes 

YCB010 Barana de protecció de perímetre de forjats, amb 
"guardacossos" de seguretat i barana i entornpeu 
metàl·lics. 36,000 m 

YCB010b Barana de protecció lateral de rases o vores de talús, amb 
estaques de fusta i taulons de fusta. 15,000 m 

1.1.2.- Protecció elèctrica 

YCE010 Llum portàtil de mà. 2,000 Ut 

YCE020 Quadre general d'obra, potència màxima 5 kW. 1,000 Ut 

1.1.3.- Marquesines, viseres i passarel·les 

YCM030 Passarel·la de fusta per muntatge de forjat. 72,000 m 

1.2.- Formació 

1.2.1.- Reunions 

YFF010 Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball. 1,000 Ut 

YFF020 Hora de xerrada per formació de Seguretat i Salut en el 
Treball. 2,000 Ut 

1.3.- Equips de protecció individual 

1.3.1.- Per al cap 

YIC010 Casc de seguretat. 12,000 Ut 

YIC020 Casc de seguretat dielèctric. 2,000 Ut 

1.3.2.- Contra caigudes d'alçada 
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YID010 Cinturó de seguretat antivibratori. 2,000 Ut 

YID010b Cinturó de seguretat de subjecció anticaigudes. 2,000 Ut 

YID020 Equip d'arnès simple de seguretat anticaigudes. 2,000 Ut 

YID030 Dispositiu anticaigudes per subjecció a corda de poliamida 
de 16 mm. 2,000 Ut 

YID031 Corda guia anticaigudes de poliamida de 16 mm de 
diàmetre. 10,000 m 

1.3.3.- Per ulls i la cara 

YIJ010 Ulleres de protecció contra impactes. 2,000 Ut 

YIJ010b Ulleres de protecció antipols. 2,000 Ut 

YIJ010 Ulleres de protecció per ajudant de soldadura. 1,000 Ut 

YIJ050 Pantalla de protecció de soldador, amb fixació al cap. 1,000 Ut 

1.3.4.- Per mans i braços 

YIM020 Parell de guants d'ús general de lona i serratge. 12,000 Ut 

YIM020 Parell de guants d'ús general de pell de boví. 8,000 Ut 

YIM040 Parell de guants per electricista, aïllants fins a 5.000 V. 2,000 Ut 

YIM010 Parell de guants de goma-làtex antitall. 8,000 Ut 

YIM030 Parell de guants de serratge folrat ignífug per soldador. 1,000 Ut 

1.3.5.- Per a les oïdes 

YIO010 Casc protector auditiu. 4,000 Ut 

1.3.6.- Per peus i cames 

YIP020 Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica. 12,000 Ut 

YIP010 Parell de botes d'aigua sense cremallera. 4,000 Ut 

YIP030 Parell de botes aïllants. 2,000 Ut 

YIP040 Parell de polaines per soldador. 2,000 Ut 

1.3.7.- Per al cos (vestuari de protecció) 

YIU010 Granota de treball. 12,000 Ut 

YIU020 Vestit impermeable de treball, de PVC. 4,000 Ut 

YIU030 Davantal per soldador. 1,000 Ut 

YIU031 Jaqueta per soldador. 1,000 Ut 

YIU040 Bossa per portar eines. 4,000 Ut 

YIU050 Pitral reflectant. 4,000 Ut 

1.3.8.- Per les vies respiratòries 

YIV010 Semi-careta antipols, d'un filtre. 2,000 Ut 

YIV020 Careta per rebutjar antipols FFP1. 2,000 Ut 
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1.4.- Medicina preventiva i primers auxilis 

1.4.1.- Material mèdic 

YMM010 Farmaciola d'urgència a caseta d'obra. 1,000 Ut 

1.4.2.- Reconeixements mèdics 

YMR010 Reconeixement mèdic anual al treballador. 12,000 Ut 

1.5.- Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 

1.5.2.- Casetes (lloguer/construcció/adaptació de locals) 

YPC010 Lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 3,000 Ut 

YPC010b Lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, 
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²). 3,000 Ut 

1.5.3.- Mobiliari i equipament 

YPM010 6 taquilles individuals, 6 perxes, banc per 5 persones, 
mirall, porta-rotllos, sabonera en caseta d'obra per a 
vestuaris i/o banys. 1,000 Ut 

1.6.- Senyalitzacions i tancaments del solar 

1.6.1.- Balises 

YSB010 Cinta bicolor per abalisament. 50,000 m 

YSB030 Con reflector per abalisament de 70 cm d'alçada. 10,000 Ut 

1.6.2.- Tancats i accessos 

YSC010 Tancat del solar amb tanca de xapa galvanitzada. 20,000 m 

YSC010b Tancat del solar amb tanca traslladable de tubs i enreixats 
metàl·lics. 30,000 m 

1.6.3.- Senyals, plaques, cartells,... 

YSS010 Senyal de detenció obligatòria, octogonal, normalitzada, 
doble apotema=50 cm, amb cavallet tubular. 2,000 Ut 

YSS020 Cartell indicatiu de riscos amb suport. 1,000 Ut 

YSS030 Placa de senyalització de riscos. 2,000 Ut 

YSS010b Senyal de perill, triangular, normalitzada, L=70 cm, amb 
cavallet tubular. 5,000 Ut 
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CAPÍTOL 2: 

ESTADÍSTICA 

D’UNITATS D’OBRA 

Anàlisi percentual d'unitats d'obra 
      

Codi Designació Import total % PEM 
      
YMR010 Reconeixement mèdic anual als treballadors. 1.313,40 18,66 

YPC010b Lloguer de caseta prefabricada per banys petits 
en obra, 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²). 687,84 9,77 

YSC010 Tancat del solar amb tanca de xapa galvanitzada. 657,40 9,34 

YIP020 Parell de botes de seguretat amb puntera 
metàl·lica. 602,52 8,56 

YPC010 Lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en 
obra, 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 393,84 5,60 

YCB010 Barana de protecció de perímetre de forjats, amb 
"guardacossos" de seguretat i barana i entornpeu 
metàl·lics. 327,60 4,65 

YPM010 6 taquilles individuals, 6 perxes, banc per 5 
persones, mirall, porta-rotllos, sabonera en 
caseta d'obra per a vestuaris i/o banys. 309,94 4,40 

YSC010b Tancat del solar amb tanca traslladable de tubs i 
enreixats metàl·lics. 264,60 3,76 

YIU010 Granota de treball. 231,72 3,29 

YCE020 Quadre general d'obra, potència màxima 5 kW. 185,51 2,64 

YFF020 Hora de xerrada per formació de Seguretat i 
Salut en el Treball. 168,96 2,40 

YID030 Dispositiu anticaigudes per subjecció a corda de 
poliamida de 16 mm. 138,36 1,97 
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YIP010 Parell de botes d'aigua sense cremallera. 129,24 1,84 

YFF010 Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el 
Treball. 118,60 1,68 

YCB010b Barana de protecció lateral de rases o vores de 
talús, amb estaques de fusta i taulons de fusta. 108,45 1,54 

YIM040 Parell de guants per electricista, aïllants fins a 
5.000 V. 107,48 1,53 

YMM010 Farmaciola d'urgència a caseta d'obra. 106,82 1,52 

YIU040 Bossa per portar eines. 103,00 1,46 

YIU050 Pitral reflectant. 92,08 1,31 

YSS010b Senyal de perill, triangular, normalitzada, L=70 
cm, amb cavallet tubular. 86,90 1,23 

YIP030 Parell de botes aïllants. 84,96 1,21 

YSB030 Con reflector per abalisament de 70 cm d'alçada. 84,20 1,20 

YCM030 Passarel·la de fusta per muntatge de forjat. 81,36 1,16 

YSB010 Cinta bicolor per abalisament. 61,00 0,87 

YID031 Corda guia anticaigudes de poliamida de 16 mm 
de diàmetre. 58,70 0,83 

YIU031 Jaqueta per soldador. 55,93 0,79 

YIM020c Parell de guants d'ús general de pell de boví. 48,16 0,68 

YIU020 Vestit impermeable de treball, de PVC. 46,36 0,66 

YIO010 Casc protector auditiu. 41,60 0,59 

YIC010 Casc de seguretat. 41,04 0,58 

YID020 Equip d'arnès simple de seguretat anticaigudes. 38,96 0,55 

YIM020 Parell de guants d'ús general de lona i serratge. 38,16 0,54 

YIM010 Parell de guants de goma-làtex antitall. 31,20 0,44 

YSS010 Senyal de detenció obligatòria, octogonal, 
normalitzada, doble apotema=50 cm, amb 
cavallet tubular. 28,24 0,40 

YID010b Cinturó de seguretat de subjecció anticaigudes. 23,38 0,33 

YIV010 Semi-careta antipols, d'un filtre. 19,08 0,27 

YIU030 Davantal per soldador. 18,06 0,26 

YSS020 Cartell indicatiu de riscos amb suport. 15,06 0,21 

YIP040 Parell de polaines per soldador. 14,50 0,21 

YCE010 Llum portàtil de mà. 12,18 0,17 

YID010 Cinturó de seguretat antivibratori. 10,78 0,15 

YIM030 Parell de guants de serratge folrat ignífug per 
soldador. 9,92 0,14 

YIC020 Casc de seguretat dielèctric. 8,64 0,12 
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YIJ010 Ulleres de protecció contra impactes. 8,48 0,12 

YSS030 Placa de senyalització de riscos. 7,72 0,11 

YIJ010c Ulleres de protecció per ajudant de soldadura. 6,94 0,10 

YIJ050 Pantalla de protecció de soldador, amb fixació al 
cap. 3,65 0,05 

YIJ010b Ulleres de protecció antipols. 3,20 0,05 

YIV020 Careta per rebutjar antipols FFP1. 2,96 0,04 

  T o t a l 7.038,68 100 
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CAPÍTOL 3: 

PRESSUPOST 

DETALLAT 

Núm. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€) 

1.1.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

1.1.1.- Baranes 

YCB010 m Barana de protecció de perímetre 
de forjats, amb "guardacossos" de 
seguretat i barana i entornpeu 
metàl·lics. 36,000 9,10 327,60 

YCB010b m Barana de protecció lateral de rases 
o vores de talús, amb estaques de 
fusta i taulons de fusta. 15,000 7,23 108,45 

1.1.2.- Protecció elèctrica 

YCE010 Ut Llum portàtil de mà. 2,000 6,09 12,18 

YCE020 Ut Quadre general d'obra, potència 
màxima 5 kW. 1,000 185,51 185,51 

1.1.3.- Marquesines, viseres i passarel·les 

YCM030 m Passarel·la de fusta per muntatge 
de forjat. 72,000 1,13 81,36 

1.2.- FORMACIÓ 

1.2.1.- Reunions 

YFF010 Ut Reunió del Comitè de Seguretat i 
Salut en el Treball. 1,000 118,60 118,60 

YFF020 Ut Hora de xerrada per formació de 
Seguretat i Salut en el Treball. 2,000 84,48 168,96 
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1.3.- EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

1.3.1.- Per al cap 

YIC010 Ut Casc de seguretat. 12,000 3,42 41,04 

YIC020 Ut Casc de seguretat dielèctric. 2,000 4,32 8,64 

1.3.2.- Contra caigudes d'alçada 

YID010 Ut Cinturó de seguretat antivibratori. 2,000 5,39 10,78 

YID010b Ut Cinturó de seguretat de subjecció 
anticaigudes. 2,000 11,69 23,38 

YID020 Ut Equip d'arnès simple de seguretat 
anticaigudes. 2,000 19,48 38,96 

YID030 Ut Dispositiu anticaigudes per 
subjecció a corda de poliamida de 
16 mm. 2,000 69,18 138,36 

YID031 m Corda guia anticaigudes de 
poliamida de 16 mm de diàmetre. 10,000 5,87 58,70 

1.3.3.- Per ulls i cara 

YIJ010 Ut Ulleres de protecció contra 
impactes. 2,000 4,24 8,48 

YIJ010b Ut Ulleres de protecció antipols. 2,000 1,60 3,20 

YIJ010 Ut Ulleres de protecció per ajudant de 
soldadura. 1,000 6,94 6,94 

YIJ050 Ut Pantalla de protecció de soldador, 
amb fixació al cap. 1,000 3,65 3,65 

1.3.4.- Per mans i braços 

YIM020 Ut Parell de guants d'ús general de 
lona i serratge. 12,000 3,18 38,16 

YIM020 Ut Parell de guants d'ús general de 
pell de boví. 8,000 6,02 48,16 

YIM040 Ut Parell de guants per electricista, 
aïllants fins a 5.000 V. 2,000 53,74 107,48 

YIM010 Ut Parell de guants de goma-làtex 
antitall. 8,000 3,90 31,20 

YIM030 Ut Parell de guants de serratge folrat 
ignífug per soldador. 1,000 9,92 9,92 

1.3.5.- Per a les oïdes 

YIO010 Ut Casc protector auditiu. 4,000 10,40 41,60 

1.3.6.- Per peus i cames 

YIP020 Ut Parell de botes de seguretat amb 
puntera metàl·lica. 12,000 50,21 602,52 

YIP010 Ut Parell de botes d'aigua sense 
cremallera. 4,000 32,31 129,24 

YIP030 Ut Parell de botes aïllants. 2,000 42,48 84,96 

YIP040 Ut Parell de polaines per soldador. 2,000 7,25 14,50 

1.3.7.- Per al cos (vestuari de protecció) 
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YIU010 Ut Granota de treball. 12,000 19,31 231,72 

YIU020 Ut Vestit impermeable de treball, de 
PVC. 4,000 11,59 46,36 

YIU030 Ut Davantal per soldador. 1,000 18,06 18,06 

YIU031 Ut Jaqueta per soldador. 1,000 55,93 55,93 

YIU040 Ut Bossa per portar eines. 4,000 25,75 103,00 

YIU050 Ut Pitral reflectant. 4,000 23,02 92,08 

1.3.8.- Per les vies respiratòries 

YIV010 Ut Semi-careta antipols, d'un filtre. 2,000 9,54 19,08 

YIV020 Ut Careta per rebutjar antipols FFP1. 2,000 1,48 2,96 

1.4.- MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

1.4.1.- Material mèdic 

YMM010 Ut Farmaciola d'urgència a caseta 
d'obra. 1,000 106,82 106,82 

1.4.2.- Reconeixements mèdics 

YMR010 Ut Reconeixement mèdic anual al 
treballador. 12,000 109,45 1.313,40 

1.5.- Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 

1.5.2.- Casetes (lloguer/construcció/adaptació de locals) 

YPC010 Ut Lloguer de caseta prefabricada per 
vestuaris en obra, 6,00x2,33x2,30 
m (14,00 m²). 3,000 131,28 393,84 

YPC010b Ut Lloguer de caseta prefabricada per 
banys petits en obra, 
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²). 3,000 229,28 687,84 

1.5.3.- Mobiliari i equipament 

YPM010 Ut 6 taquilles individuals, 6 perxes, 
banc per 5 persones, mirall, porta-
rotllos, sabonera en caseta d'obra 
per a vestuaris i/o banys. 1,000 309,94 309,94 

1.6.- SENYALITZACIONS I TANCAMENTS DEL SOLAR 

1.6.1.- Balises 

YSB010 m Cinta bicolor per abalisament. 50,000 1,22 61,00 

YSB030 Ut Con reflector per abalisament de 70 
cm d'alçada. 10,000 8,42 84,20 

1.6.2.- Tancats i accessos 

YSC010 m Tancat del solar amb tanca de xapa 
galvanitzada. 20,000 32,87 657,40 

YSC010b m Tancat del solar amb tanca 
traslladable de tubs i enreixats 
metàl·lics. 30,000 8,82 264,60 

1.6.3.- Senyals, plaques, cartells,... 
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YSS010 Ut Senyal de detenció obligatòria, 
octogonal, normalitzada, doble 
apotema=50 cm, amb cavallet 
tubular. 2,000 14,12 28,24 

YSS020 Ut Cartell indicatiu de riscos amb 
suport. 1,000 15,06 15,06 

YSS030 Ut Placa de senyalització de riscos. 2,000 3,86 7,72 

YSS010b Ut Senyal de perill, triangular, 
normalitzada, L=70 cm, amb 
cavallet tubular. 5,000 17,38 86,90 

  Total pressupost Seguretat i salut: 7.038,68 
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CAPÍTOL 4: 

RESUM PRESSUPOST 

 Capítol Import  

 1 Seguretat i salut   

  1.1 Sistemes de protecció col·lectiva   

  1.1.1 Baranes . 436,05  

  1.1.2 Protecció elèctrica . 197,69  

  1.1.3 Marquesines, viseres i passarel·les . 81,36  

  Total 1.1 Sistemes de protecció col·lectiva .....: 715,10  

  1.2 Formació   

  1.2.1 Reunions . 287,56  

  Total 1.2 Formació .....: 287,56  

  1.3 Equips de protecció individual   

  1.3.1 Per el cap . 49,68  

  1.3.2 Contra caigudes d'alçada . 270,18  

  1.3.3 Per els ulls i la cara . 22,27  

  1.3.4 Per les mans i braços . 234,92  

  1.3.5 Per a les oïdes . 41,60  
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  1.3.6 Per peus i cames . 831,22  

  1.3.7 Per al cos (vestuari de protecció) . 547,15  

  1.3.8 Per les vies respiratòries . 22,04  

  Total 1.3 Equips de protecció individual .....: 2.019,06  

  1.4 Medicina preventiva i primers auxilis   

  1.4.1 Material mèdic . 106,82  

  1.4.2 Reconeixements mèdics . 1.313,40  

  Total 1.4 Medicina preventiva i primers auxilis .....: 1.420,22  

  1.5 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar   

  1.5.2 Casetes (lloguer/construcció/adaptació de locals) . 1.081,68  

  1.5.3 Mobiliari i equipament . 309,94  

  Total 1.5 Inst. provisionals d'higiene i benestar .....: 1.391,62  

  1.6 Senyalitzacions i tancaments del solar   

  1.6.1 Balises . 145,20  

  1.6.2 Tancats i accessos . 922,00  

  1.6.3 Senyals, plaques, cartells,... . 137,92  

  Total 1.6 Senyalitzacions i tancaments del solar .....: 1.205,12  

 Pressupost d'execució material 7.038,68  

 13% de despeses generals 915,03  

 6% de benefici industrial 422,32  

 Suma 8.376,03  

 18% IVA  1.507,69  

 Pressupost d'execució per contracte  9.883,72  

       

 Puja el pressupost d'execució per contracte a l'expressada quantitat de NOU MIL 
VUIT-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) estableix les exigències bàsiques de qualitat 
que han de complir els edificis, incloses les seves instal·lacions, per satisfer els 
requisits bàsics de seguretat i habitabilitat. 

El CTE determina, a més, que aquestes exigències bàsiques han de complir-se en 
el projecte, la construcció, el manteniment i la conservació dels edificis i les 
seves instal·lacions. 

La comprovació del compliment d'aquestes exigències bàsiques es determina 
mitjançant una sèrie de controls: el control de recepció en obra dels productes, 
el control d'execució de l'obra i el control de l'obra acabada. 

Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de 
donar compliment a l'establert a l'Annex I de la part I del CTE, a l'apartat 
corresponent als Annexos de la Memòria, havent estat elaborat atenent a les 
prescripcions de la normativa d'aplicació vigent, a les característiques del 
projecte i a l'estipulat en el Plec de Condicions del present projecte. 

Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el 
seu contingut queda suficientment referenciat en el corresponent Plec de 
Condicions Tècniques Particulars del projecte. 

Simplement és un document complementari, la missió del qual és servir d'ajuda 
al Director d'Execució de l'Obra per redactar el corresponent ESTUDI DE 
PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA, elaborat en funció del 
Pla d'Obra del constructor; on es quantifica, mitjançant la integració dels 
requisits del Plec amb els mesuraments del projecte, el nombre i tipus d'assaigs i 
proves a realitzar per part del laboratori acreditat, permetent-li obtenir la seva 
valoració econòmica. 

El control de qualitat de les obres inclou: 

 El control de recepció en obra dels productes. 

 El control d'execució de l'obra. 
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 El control de l'obra acabada. 

Per a això: 

1. El Director de l'Execució de l'Obra recopilarà la documentació del control 
realitzat, verificant que és conforme a l'establert en el projecte, els seus 
annexos i les seves modificacions. 

2. El Constructor recaptarà dels subministradors de productes i facilitarà al 
Director d'Obra i al Director de l'Execució de l'Obra la documentació dels 
productes anteriorment assenyalada, així com les seves instruccions d'ús i 
manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui. 

3. La documentació de qualitat preparada pel Constructor sobre cadascuna de 
les unitats d'obra podrà servir, si així ho autoritzés el Director de l'Execució 
de l'Obra, com a part del control de qualitat de l'obra. 

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà 
dipositada pel Director de l'Execució de l'Obra, en el Col·legi Professional 
corresponent o, si escau, en l'Administració Pública competent, que asseguri la 
seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui 
acreditin un interès legítim. 
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CAPÍTOL 2: 

CONTROL DE 

QUALITAT 

2.1. Control de recepció en obra: Prescripcions 
sobre els materials 

A l'apartat del Plec de Condicions del projecte, corresponent a les Prescripcions 
sobre els materials, s'estableixen les condicions de subministrament; recepció i 
control; conservació, emmagatzematge i manipulació, i recomanacions per al seu 
ús en obra, de tots aquells materials utilitzats en l'obra. 

El control de recepció abastarà assaigs de comprovació sobre aquells productes 
als que així se'ls exigeixi en la reglamentació vigent, en el Plec del projecte o en 
el corresponent ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE 
L'OBRA. Aquest control s'efectuarà sobre el mostreig del producte, sotmetent-se 
a criteris d'acceptació i rebuig i adoptant-se les decisions allà determinades. 

El Director d'Execució de l'Obra cursarà instruccions al Constructor perquè aporti 
els certificats de qualitat i el marcat CE dels productes, equips i sistemes que 
s'incorporin a l'obra. 

2.2. Control de qualitat en l'execució: 
Prescripcions sobre l'execució per unitat d'obra 

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l'execució 
per unitat d'obra, s'enumeren les fases de l'execució de cada unitat d'obra. 

Les unitats d'obra són executades a partir de materials (productes) que han 
passat el seu control de qualitat, per la qual cosa la qualitat dels components de 
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la unitat d'obra queda acreditada pels documents que els avalen, no obstant 
això, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat 
d'obra). 

En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de 
control mínimes a realitzar durant l'execució de cada unitat d'obra, per a 
cadascuna de les fases d'execució descrites en el Plec, així com les proves de 
servei a realitzar a càrrec i compte de l'empresa constructora o instal·ladora. 

Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera 
orientativa, la freqüència mínima de control a realitzar, incloent els aspectes més 
rellevants per a la correcta execució de la unitat d'obra, a verificar per part del 
Director d'Execució de l'Obra durant el procés d'execució. 

El Director d'Execució de l'Obra redactarà el corresponent ESTUDI DE 
PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA, d'acord amb les 
especificacions del projecte i el descrit en el present Pla de control de qualitat. 

A continuació es detallen els controls mínims a realitzar pel Director d'Execució 
de l'Obra, i les proves de servei a realitzar pel contractista, al seu càrrec, per a 
cadascuna de les unitats d'obra: 

ADL010 Esbrossada i neteja del terreny, profunditat mínima de 25 
cm, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i 
càrrega a camió, sense incloure transport a l'abocador 
autoritzat. 

700,00 m² 

 
FASE 1 Replanteig previ.  
 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Distàncies relatives a 

llindes de parcel·la, 
serveis, servituds, 
fonamentacions i 
edificacions pròximes. 

1 en general   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

 
  
FASE 2 Retirada i disposició dels materials objecte d'esbrossada.  
 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Profunditat. 1 cada 1000 m² i 

no menys de 1 per 
esplanada 

  Inferior a 25 cm. 

 
 
FASE 1 Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.  
 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Dimensions en planta, 

cotes de fons i cotes 
entre eixos. 

1 per pou   Errors superiors al 2,5‰. 
  Variacions superiors a ±100 mm. 

1.2 Distàncies relatives a 
llindes de parcel·la, 
serveis, servituds, 
fonamentacions i 
edificacions pròximes. 

1 per pou   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

 
  
FASE 2 Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.  
 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 



 Passarel·la per a vianants sobre el riu Ritort a Camprodon 

 - 9 - 

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Longitud, amplària i cota 

del fons de l'excavació. 
1 per pou   Variacions superiors a ±50 mm 

respecte a les especificacions de 
projecte. 

2.2 Anivellació de 
l'excavació. 

1 per pou   Variacions no acumulatives de 50 
mm en general. 

2.3 Identificació de les 
característiques del 
terreny del fons de 
l'excavació. 

1 per esplanada   Diferències respecte a les 
especificacions de l'estudi geotècnic. 

2.4 Discontinuïtats del 
terreny durant el tall de 
terres. 

1 per pou   Existència de llenties o restes 
d'edificacions. 

 
  
FASE 3 Refinat de fons i laterals a ma, amb extracció de les terres.  
 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Grau d'acabat en el 

refinament de fons i 
laterals. 

1 per pou   Variacions superiors a ±50 mm 
respecte a les especificacions de 
projecte.  

  
ADE010b Excavació en rases per fonamentacions en terra d'argila 

semidura, amb mitjans mecànics, retirada dels materials 
excavats i càrrega a camió. 

0,65 m³ 

 
  
FASE 1 Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.  
 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Dimensions en planta, 

cotes de fons i cotes 
entre eixos. 

1 cada 20 m   Errors superiors al 2,5‰. 
  Variacions superiors a ±100 mm. 

1.2 Distàncies relatives a 
llindes de parcel·la, 
serveis, servituds, 
fonamentacions i 
edificacions pròximes. 

1 per rasa   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

 
  
FASE 2 Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.  
 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Alçada de cada franja. 1 per rasa   Variacions superiors a ±50 mm 

respecte a les especificacions de 
projecte. 

2.2 Cota del fons. 1 per rasa   Variacions superiors a ±50 mm 
respecte a les especificacions de 
projecte. 

2.3 Anivellació de 
l'excavació. 

1 per rasa   Variacions no acumulatives de 50 
mm en general. 

2.4 Identificació de les 
característiques del 
terreny del fons de 
l'excavació. 

1 per rasa   Diferències respecte a les 
especificacions de l'estudi geotècnic. 

2.5 Discontinuïtats del 
terreny durant el tall de 
terres. 

1 per rasa   Existència de llenties o restes 
d'edificacions. 
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FASE 3 Refinat de fons i laterals a ma, amb extracció de les terres.  
 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Grau d'acabat en el 

refinament de fons i 
laterals. 

1 per rasa   Variacions superiors a ±50 mm 
respecte a les especificacions de 
projecte.  

  
CRL010 Capa de formigó de neteja HL-150/B/20 fabricat en central i 

abocat amb cubilot, de 10 cm d'espessor. 
6,80 m² 

 
  
FASE 1 Replanteig.  
 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Reconeixement del 

terreny, comprovant-se 
l'excavació, els estrats 
travessats, nivell freàtic, 
existència d'aigua i 
corrents subterranis. 

1 cada 250 m² de 
superfície 

  Diferències respecte a les 
especificacions de l'estudi geotècnic. 

 
  
FASE 2 Abocament i compactació del formigó.  
 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Gruix de la capa de 

formigó de neteja. 
1 cada 250 m² de 
superfície 

  Inferior a 10 cm. 

2.2 Condicions d'abocament 
del formigó. 

1 cada 250 m² de 
superfície 

  Consistència de la pasterada en el 
moment de la descàrrega distinta de 
l'especificada en el projecte o que 
presenti principi d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit 
aigua o una altra substància nociva 
no prevista en el projecte.  

  
FASE 3 Coronació i enrasat del formigó.  
 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Rasant de la cara 

superior. 
1 cada 250 m² de 
superfície 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

3.2 Planitud. 1 cada 250 m² de 
superfície 

  Variacions superiors a ±16 mm, 
amidades amb regla de 2 m.  

  
CSZ010 Sabata de fonamentació de formigó armat HA-25/B/20/IIa 

fabricat en central i abocada amb cubilot, acer UNE-EN 10080 B 
400 S, quantia 50 kg/m³. 

2,30 m³ 

 
  

FASE 1 Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals 
que es recolzin en les mateixes.  

 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Distàncies entre els eixos 

de sabates i suports. 
1 per eix   Fora de les toleràncies entre eixos 

reals i de replanteig. 
1.2 Dimensions en planta. 1 per sabata   Diferències respecte a les 

especificacions de projecte.  
  
FASE 2 Col·locació de separadors i fixació de les armadures.  
 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
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 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Disposició de les 

armadures. 
1 per sabata   Diferències respecte a les 

especificacions de projecte. 
2.2 Radi de doblat, disposició 

i longitud 
d'empalmaments i 
ancoratges. 

1 per sabata   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

2.3 Recobriments de les 
armadures. 

1 per sabata   Variacions superiors al 15%. 

2.4 Separació de l'armadura 
inferior del fons. 

1 per sabata   Recobriment inferior a 5 cm. 

2.5 Longitud d'ancoratge de 
les esperes dels suports. 

1 per sabata   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte.  

  
FASE 3 Abocament i compactació del formigó.  
 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Neteja de l'excavació 

abans de formigonar. 
1 per sabata   Existència de restes de brutícia. 

3.2 Cantell de la sabata. 1 cada 250 m² de 
superfície 

  Insuficient per a garantir la longitud 
d'ancoratge de les barres en 
compressió que constitueixen les 
esperes dels suports. 

3.3 Condicions d'abocament 
del formigó. 

1 cada 250 m² de 
superfície 

  Consistència de la pasterada en el 
moment de la descàrrega distinta de 
l'especificada en el projecte o que 
presenti principi d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit 
aigua o una altra substància nociva 
no prevista en el projecte.  

  
FASE 4 Coronació i enrasat de fonaments.  
 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
4.1 Rasant de la cara 

superior. 
1 cada 250 m² de 
superfície 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

4.2 Planitud. 1 cada 250 m² de 
superfície 

  Variacions superiors a ±16 mm, 
amidades amb regla de 2 m.  

  
FASE 5 Curat del formigó.  
 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
5.1 Mètode aplicat, temps de 

curat i protecció de 
superfícies. 

1 cada 250 m² de 
superfície 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

 
  
CAV010 Biga de lligat, HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada 

amb cubilot, acer UNE-EN 10080 B 400 S, quantia 60 kg/m³. 
0,42 m³ 

 
  
FASE 1 Col·locació de l'armadura amb separadors homologats.  
 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Disposició de les 

armadures. 
1 per biga   Diferències respecte a les 

especificacions de projecte. 
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 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.2 Radi de doblat, disposició 

i longitud 
d'empalmaments i 
ancoratges. 

1 per biga   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

1.3 Recobriments de les 
armadures. 

1 per biga   Variacions superiors al 15%. 

1.4 Separació de l'armadura 
inferior del fons. 

1 per biga   Recobriment inferior a 5 cm. 

1.5 Suspensió i lligat de 
l'armadura superior. 

1 cada 250 m² de 
superfície 

  Subjecció i cant útil diferents dels 
especificats en el projecte.  

  
FASE 2 Abocament i compactació del formigó.  
 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Neteja de l'excavació 

abans de formigonar. 
1 per biga   Existència de restes de brutícia. 

2.2 Cantell de la biga. 1 cada 250 m² de 
superfície 

  Inferior a l'especificat en el projecte. 

2.3 Condicions d'abocament 
del formigó. 

1 cada 250 m² de 
superfície 

  Consistència de la pasterada en el 
moment de la descàrrega distinta de 
l'especificada en el projecte o que 
presenti principi d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit 
aigua o una altra substància nociva 
no prevista en el projecte.  

  
FASE 3 Coronament i enrasat.  
 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Rasant de la cara 

superior. 
1 cada 250 m² de 
superfície 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

3.2 Planitud. 1 cada 250 m² de 
superfície 

  Variacions superiors a ±16 mm, 
amidades amb regla de 2 m.  

  
FASE 4 Curat del formigó.  
 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
4.1 Mètode aplicat, temps de 

curat i protecció de 
superfícies. 

1 per fase de 
formigonat 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

 
  
EA440U020 Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils 

laminats o planxa, amb una capa d'emprimació 
antioxidant i pintat amb una capa intermèdia i dues 
capes d'acabat, col·locat a l'obra, inclòs elements de 
fixació i soldadures 

4.960,00 kg 

 
  
FASE 1 Replanteig i marcat dels eixos.  
 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Situació. 1 cada 10 suports   Variacions superiors a ±3 mm en 

distàncies a eixos de fins a 3 m. 
  Variacions superiors a ±4 mm en 

distàncies a eixos de fins a 6 m. 
  Variacions superiors a ±6 mm en 

distàncies a eixos de fins a 15 m.  
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FASE 2 Col·locació i fixació provisional del suport.  
 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Longitud del suport. 1 cada 10 suports   Variacions superiors a ±3 mm en 

longituds de fins a 3 m. 
  Variacions superiors a ±4 mm en 

longituds superiors a 3 m. 
2.2 Dimensions de les xapes 

de cap i de base. 
1 cada 10 suports   Gruix inferior a l'especificat en el 

projecte. 
2.3 Vol de les xapes de cap i 

de base. 
1 cada 10 suports   Variacions superiors a 5 mm per 

defecte.  
  
FASE 3 Aplomat i anivellació.  
 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Posició i anivellació de 

les xapes. 
1 cada 10 suports   Excentricitat entre placa i suport 

superior a 5 mm. 
  Manca d'anivellament. 

3.2 Aplomat del conjunt. 1 cada 10 suports   Desplom superior a 1 mm/m.  
  
FASE 4 Execució de les unions.  
 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
4.1 Cordons de soldadura. 1 cada 10 suports   Cordó discontinu. 

  Defectes aparents, mossegades o 
esquerdes. 

  Variacions en el gruix superiors a 
±0,5 mm.  

  
EAS006 Placa d'ancoratge d'acer S275JR en perfil pla, de 400x400 mm i 

gruix 12 mm, amb 4 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 400 
S de 12 mm de diàmetre i 50 cm de longitud total, cargolats 
amb volanderes, rosca i contrafemella. 

4,00 Ut 

 
  
FASE 1 Replanteig i marcat dels eixos.  
 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Situació. 1 cada 5 plaques   Variacions superiors a ±3 mm en 

distàncies a eixos de fins a 3 m. 
  Variacions superiors a ±4 mm en 

distàncies a eixos de fins a 6 m. 
  Variacions superiors a ±6 mm en 

distàncies a eixos de fins a 15 m.  
  
FASE 2 Aplomat i anivellació.  
 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Cota de la cara superior 

de la placa. 
1 cada 5 plaques   Variacions superiors a ±1 mm. 

 
   
EB15 Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb 

passamà, travesser inferior, muntants cada 75 cm i brèndoles 
cada 10 cm, de 95 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra 
amb tac d'acer, volandera i femella 

36,00 m 

 
  
FASE 1 Aplomat i anivellació.  
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 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Aplomat i anivellació. 1 per planta en 

cada barana 
diferent 

  Variacions superiors a ±5 mm. 

1.2 Alçada i composició. 1 cada 15 m   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte.  

  
FASE 2 Fixació mitjançant cargolat a obra de fàbrica.  
 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Unions cargolades. 1 per planta en 

cada barana 
diferent 

  No s'han premut prou els cargols o 
femelles. 

 
  
IIX005 Lluminària de 436x120 mm, per 1 làmpada fluorescent 

compacta TC-L de 18 W. 
10,00 Ut 

 
  
FASE 1 Replanteig.  
 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Situació. 1 cada 10 unitats   Variacions superiors a ±20 mm.  
  
FASE 2 Muntatge, fixació i anivellació.  
 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Fixació. 1 cada 10 unitats   Fixació deficient.  
  
FASE 3 Connexió.  
 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Connexions de cables. 1 cada 10 unitats   Connexions defectuoses a la xarxa 

d'alimentació elèctrica. 
  Connexions defectuoses a la línia de 

terra.  
  
FASE 4 Col·locació de llums i accessoris.  
 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
4.1 Nombre de llums. 1 cada 10 unitats   Diferències respecte a les 

especificacions de projecte.  
  
UXM010b Tarima massissa per a exterior, instal·lada mitjançant el 

sistema de fixació vista amb tirafons, formada per taules de 
fusta massissa, d'ipé, de 28x145x800/2800 mm, sense 
tractar, per escatat i greixatge en obra; resistència al 
lliscament classe 3, segons CTE DB SU, fixades sobre llates 
d'empostissar de fusta de pi Suècia, de 65x38 mm, tractats 
en autoclau, amb classificació d'ús classe 4, segons UNE-EN 
335-1, separats entre ells 50 cm, mitjançant cargols 
galvanitzats de cap aixamfranat de 8x80 mm; les llates 
d'empostissar es fixen amb tacs metàl·lics expansius i 
tirafons, sobre base metàl·lica. 

50,00 m² 

 
  
FASE 1 Replanteig, anivellació i fixació de les llates d'empostissar.  
 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Distància entre eixos de 

llistons. 
1 cada 100 m²   Superior a 50 cm. 
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FASE 2 Col·locació i fixació de les successives filades.  
 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Junts a testa. 1 cada 100 m²   Els junts no coincideixen amb els 

llistons.  
  
RMB020 Vernís sintètic, per exteriors, incolor, acabat brillant, sobre 

superfície paviment de fusta, preparació del suport, mà de 
fons protector, insecticida, fungicida i termicida (rendiment: 
0,2 l/m²) i dues mans d'acabat amb vernís sintètic a porus 
tancat (rendiment: 0,083 l/m² cada mà). 

40,00 m² 

 
  
FASE 1 Preparació i neteja de la superfície suport.  
 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Estat del suport. 1 en general   Existència de restes de brutícia. 
1.2 Segellat de nusos. 1 en general   No s'han segellat.  
  
FASE 2 Aplicació de la mà de fons.  
 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
2.1 Rendiment. 1 en general   Inferior a 0,2 l/m².  
  
FASE 3 Aplicació successiva, amb intervals d'assecat, de les mans d'acabat.  
 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
3.1 Interval d'assecat entre 

les mans d'acabat. 
1 per interval   Inferior a 24 hores. 

3.2 Acabat. 1 en general   Existència d'escorriment, clivelles, 
fissures, escrostonats, bosses o 
manca d'uniformitat. 

3.3 Rendiment. 1 en general   Inferior a 0,167 l/m².  
  
GRA010b Transport de residus inertes de formigó produïts en obres de 

construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 

1,00 Ut 

GRA010 Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de 
construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 

1,00 Ut 

GRA010c Transport de residus inertes de paper i cartó, produïts en 
obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5 m³, 
a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 

1,00 Ut 

GRA010d Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de 
construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 

1,00 Ut 
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GRA010e Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de 
construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 

1,00 Ut 

 
  
FASE 1 Càrrega a camió del contenidor.  
 Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
1.1 Naturalesa dels residus. 1 per contenidor   Diferències respecte a les 

especificacions de projecte.  

2.3. Control de recepció de l'obra acabada: 
Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre 
verificacions a l'edifici acabat s'estableixen les verificacions i proves de servei a 
realitzar per l'empresa constructora o instal·ladora, per comprovar les 
prestacions finals de l'edifici; sent al seu càrrec el cost de les mateixes. 

Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, 
contingudes en el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE 
QUALITAT DE L'OBRA redactat pel Director d'Execució de l'Obra, com les 
indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i les que pogués 
ordenar la Direcció facultativa durant el transcurs de l'obra. 

2.4. Assaigs a realitzar per entitats o laboratoris 
de control de qualitat de l'edificació 

En aquest apartat s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han de 
ser realitzats per entitats o laboratoris de control de qualitat de l'edificació, 
degudament homologats i acreditats, diferents i independents dels realitzats pel 
constructor. 

1.- Condicionament del terreny 

XTR010 Ut Assaigs de sòl seleccionat. Assaigs a laboratori: Proctor 
Modificat. Assaigs "in situ": densitat i humitat; placa de 
càrrega. 

 

               Total Ut  ......: 1,000 

2.- Estructures de formigó 

2.1.- Barres d'acer corrugat 

XEB010 Ut Assaig sobre una mostra de barres d'acer corrugat d'un 
mateix lot, amb determinació de: secció mitja equivalent, 
característiques geomètriques del corrugat, 
doblat/desdoblat. 

 

               Total Ut  ......: 1,000 
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XEB020 Ut Assaig sobre una mostra de barres d'acer corrugat de cada 
diàmetre, amb determinació de característiques 
mecàniques. 

 

               Total Ut  ......: 1,000 

2.2.- Formigons fabricats en central 

XEH010
b 

Ut Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: 
consistència del formigó fresc mitjançant el mètode 
d'assentament del con d'Abrams. 

 

 
 

Uts. 
   

Parcial Subtotal 

 Formigó de neteja 1 
   

1,000  

 
     

1,000 1,000 

               Total Ut  ......: 1,000 

XEH010 Ut Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: 
consistència del formigó fresc mitjançant el mètode 
d'assentament del con d'Abrams i resistència característica 
a compressió del formigó endurit mitjançant control 
estadístic amb fabricació de sis provetes, curat, 
escairament i ruptura a compressió. 

 

 
 

Uts. 
   

Parcial Subtotal 

 
formigó per a 
sabates i bigues de 
lligat 

1 
   

1,000 
 

 
     

1,000 1,000 

               Total Ut  ......: 1,000 

2.3.- Assaigs informatius 

XEI090 Ut Assaig sobre proveta testimoni de formigó endurit de 50 
mm de diàmetre i 100 mm de longitud, prèviament extrets 
mitjançat sonda rotativa de fonamentació. 

 

               Total Ut  ......: 1,000 

XEI095 Ut Informe de resultats de l'assaig a compressió sobre 
provetes testimoni extretes del formigó endurit. 

 

               Total Ut  ......: 1,000 

3.- Estructures metàl·liques 

3.1.- Perfils laminats 

XMP010 Ut Assaig destructiu sobre una mostra de perfil laminat, amb 
determinació de: límit elàstic aparent, resistència a tracció, 
mòdul d'elasticitat, allargament i estricció; doblat a 180°; 
índex de resiliència; geometria de la secció i desviació de la 
massa; anàlisi química d'una mostra d'acer, comprenent 
carboni, silici, fòsfor, sofre i manganès. 

 

               Total Ut  ......: 3,000 
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3.2.- Soldadures 

XMS010 Ut Inspecció visual sobre una unió soldada.  

               Total Ut  ......: 4,000 

XMS020 Ut Assaig no destructiu sobre una unió soldada, mitjançant 
partícules magnètiques. 

 

               Total Ut  ......: 4,000 

4.- Proves de servei 

XRC010 U Prova de càrrega  

               Total u  ......: 1,000 
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CAPÍTOL 3: 

VALORACIÓ 

ECONÒMICA 

Atenent a l'establert en l'Art. 11 de la LLOI, és obligació del constructor executar 
l'obra amb subjecció al projecte, al contracte, a la legislació aplicable i a les 
instruccions del director d'obra i del director de l'execució de l'obra, a fi 
d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant mitjançant l'aportació 
de certificats, resultats de proves de servei, assaigs o altres documents, aquesta 
qualitat exigida. 

El cost de tot això és a càrrec i compte del constructor, sense que sigui necessari 
pressupostar-ho de manera diferenciada i específica en el capítol "Control de 
qualitat i Assaigs" del pressupost d'execució material del projecte. 

A continuació es detalla el capítol de Control de qualitat i Assaigs del Pressupost 
d'Execució material (PEM). 

 

Nº Ut DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 

1 Ut Assaigs de sòl seleccionat. Assaigs a laboratori: 
Proctor Modificat. Assaigs "in situ": densitat i 
humitat; placa de càrrega. 1,00 276,31 276,31 

2 Ut Assaig sobre una mostra de barres d'acer 
corrugat d'un mateix lot, amb determinació de: 
secció mitja equivalent, característiques 
geomètriques del corrugat, doblat/desdoblat. 1,00 88,61 88,61 
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Nº Ut DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 

3 Ut Assaig sobre una mostra de barres d'acer 
corrugat de cada diàmetre, amb determinació de 
característiques mecàniques. 1,00 56,63 56,63 

4 Ut Assaig sobre una mostra de formigó amb 
determinació de: consistència del formigó fresc 
mitjançant el mètode d'assentament del con 
d'Abrams. 1,00 14,71 14,71 

5 Ut Assaig sobre una mostra de formigó amb 
determinació de: consistència del formigó fresc 
mitjançant el mètode d'assentament del con 
d'Abrams i resistència característica a compressió 
del formigó endurit mitjançant control estadístic 
amb fabricació de sis provetes, curat, 
escairament i ruptura a compressió. 1,00 96,39 96,39 

6 Ut Assaig sobre proveta testimoni de formigó endurit 
de 50 mm de diàmetre i 100 mm de longitud, 
prèviament extrets mitjançat sonda rotativa de 
fonamentació. 1,00 162,44 162,44 

7 Ut Informe de resultats de l'assaig a compressió 
sobre provetes testimoni extretes del formigó 
endurit. 1,00 164,64 164,64 

8 Ut Assaig destructiu sobre una mostra de perfil 
laminat, amb determinació de: límit elàstic 
aparent, resistència a tracció, mòdul d'elasticitat, 
allargament i estricció; doblat a 180°; índex de 
resiliència; geometria de la secció i desviació de 
la massa; anàlisi química d'una mostra d'acer, 
comprenent carboni, silici, fòsfor, sofre i 
manganès. 3,00 666,31 1.998,93 

9 Ut Inspecció visual sobre una unió soldada. 4,00 66,92 267,68 

10 Ut Assaig no destructiu sobre una unió soldada, 
mitjançant partícules magnètiques. 4,00 37,92 151,68 

11 Ut Prova de càrrega 1,00 3150,00 3150,00 

TOTAL: 6.428,02 
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PAVIMENT DE FUSTA 
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BARANA 
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CAPÍTOL 1: 

OBJECTIUS DEL PFC1 

El tema del projecte final de carrera escollit és el càlcul i disseny d’una 
passarel·la per a vianants.  

Els objectius que s’han planificat assolir en la primera part del projecte (PFC1), 
els resultats del qual es materialitzen en el present document, són els següents: 

 Elecció del tipus de passarel·la a realitzar. 

 Emplaçament de la passarel·la. 

 Definició de les dimensions generals de la passarel·la. 

 Elecció dels materials per a l’estructura. 

 Estudi de diferents tipologies per a l’estructura. 

 Investigació sobre els elements de protecció necessaris (baranes), i sobre 
la il·luminació de la passarel·la. 

 Estudi de les diferents accions que s’hauran de considerar. 

 Investigació dels procediments de càlcul que s’hauran de dur a terme. 

 Investigació de les normatives tècniques vigents que s’hauran de complir, 
així com de les instruccions i recomanacions a tenir en compte per al 
disseny i càlcul de la passarel·la. 
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CAPÍTOL 2: 

JUSTIFICACIÓ DE 

L’ELECCIÓ DEL 

PROJECTE 

Les passarel·les per a vianants són estructures que es projecten per a protegir 
als vianants de la circulació de vehicles o per permetre els pas entre punts a 
diferents nivells, o damunt d’accidents geogràfics com són rius o barrancs. 

En aquest cas s’ha escollit realitzar una passarel·la que representi un pas elevat 
per a vianants sobre un riu. 

També s’ha considerat interessant buscar un emplaçament urbà, on la 
passarel·la tingui un impacte visual important, per tal que el component estètic 
del projecte jugui un paper important juntament amb la seguretat estructural, 
l’aptitud pel servei i l’economia.  

És evident que la seguretat estructural és el més important dels quatre requisits, 
seguit per l’aptitud pel servei, i caldrà assolir un adequat equilibri entre estètica i 
economia. Per tant, s’haurà d’adoptar una concepció estructural encertada 
caracteritzada per una selecció adequada tant del sistema estructural, com de la 
fonamentació i de la secció del taulell, així com dels procediments de fabricació i 
muntatge i que, a més a més, s’integri amb l’entorn. 
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Buscant un emplaçament adequat que compleixi amb tots aquests propòsits, s’ha 
detectat una zona urbana a Camprodon on seria necessari un pas per a vianants 
sobre el riu. 
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CAPÍTOL 4: 

DESCRIPCIÓ DE LA 

PASSAREL·LA 

4.1. Elements que conformen la passarel·la 
Podem diferenciar clarament els següents elements que conformen la 
passarel·la: 

 La passarel·la pròpiament dita (estructura i tauler) 

 Elements de protecció (baranes) 

 Il·luminació 

La barana realitzarà les funcions de contenció de persones i integrarà la 
il·luminació. 

4.2. Dimensions 
La passarel·la tindrà una longitud de 18 m, i l’amplada tindrà una dimensió 
d’entre 2 i 2.5 m. 

4.3. Materials 
La idea inicial és que l’estructura de la passarel·la sigui totalment d’acer, tot i 
que segons la tipologia d’estructura que s’esculli i segons els resultats obtinguts 
un cop es comencin a realitzar els càlculs, s’haurà d’estudiar la possible 
conveniència de realitzar una estructura mixta. 
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Pel que fa als materials per a les baranes i els paviments de la passarel·la, així 
com d’escales i rampes, es concretaran més endavant, buscant els que donin un 
millor resultat, i que estiguin en concordança amb l’estructura i l’entorn. 
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CAPÍTOL 5: 

ESTUDI DE 

TIPOLOGIES 

S’ha realitzat un estudi de les diferents tipologies possibles per a la construcció 
de passarel·les per a vianants, que ens permeti tenir una visió general de les 
característiques i avantatges de cadascuna d’elles, per a poder determinar quina 
seria la més adequada a l’hora de dissenyar la passarel·la objecte d’aquest 
treball. 

El tipus de tipologies que s’utilitzen habitualment per a les passarel·les per a 
vianants, són les mateixes que per als ponts, però a menor escala.  

5.1. Ponts arc 
Un pont d'arc és un pont amb suports als extrems de la llum, entre els quals es 
fa una estructura amb forma d'arc amb la qual es transmeten les càrregues. Els 
ponts en arc treballen transferint el pes propi del pont i les sobrecàrregues d'ús 
cap als suports mitjançant la compressió de l'arc, on es transforma en una 
empenta horitzontal i una càrrega vertical.  

Normalment la esveltesa de l'arc (relació entre la fletxa màxima i la llum) és alta, 
fent que els esforços horitzontals siguin molt més grans que els verticals. Per 
aquest motiu són adequats en llocs capaços de proporcionar una bona resistència 
a l'empenta horitzontal. 
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CAPÍTOL 6: 

PROCEDIMENTS DE 

CÀLCUL 

Per al càlcul estructural de la passarel·la es tindran en compte les prescripcions 
de la RPM, (Recomanacions per al projecte de ponts metàl·lics per a carretera, 
1995) i de l’EAE (Instrucció espanyola d’acer estructural, 2001). 

El procés de càlcul exigeix establir un model estructural que reprodueixi, amb la 
precisió necessària, el comportament de l’estructura. 

Per a cada situació de càlcul s’haurà de dur a terme les comprovacions 
corresponents als estats límit de servei i als estats límit últims. 

6.1. Estats límit de servei (ELS) 
Les estructures metàl·liques han de ser projectades, construïdes i mantingudes 
de manera que es garanteixi el compliment de tots els requisits en Estats Límit 
de Servei. 

Els ELS seran aquells tals que, si se sobrepassen, l'estructura deixarà de complir 
els  objectius pel qual va ser projectada, ja sigui per raons funcionals, de 
durabilitat o estètiques, sense que això suposi el col·lapse de la mateixa. 
S'hauran de considerar els següents: 

6.1.1. Estats límit de deformació 
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El control de deformacions (fletxes i curvatures) en ponts i passarel·les ha de 
garantir l'adequada aparença i funcionalitat de l'obra, evitant: 

 Efectes dinàmics amplificats, o no desitjats, deguts a impactes del tràfic 
circulant. 

 Danys en el revestiment de la calçada de ponts carreters, o en el balastre i 
sistemes de via de ponts ferroviaris. 

 Alteracions en el correcte funcionament del sistema de drenatge. 

 Impressions visuals no adequades de la geometria final de l'estructura. 

 Sensacions que afectin al confort dels usuaris. 

 Alteracions en les condicions finals de la rasant (planta, alçat, peralts) 
respecte de les alineacions de projecte. 

 Afeccions al funcionament i durabilitat de juntes, suports, baranes, 
instal·lacions, etc., molt sensibles a o canvis bruscs de pendent en la 
deformada. 

El Projecte haurà de definir unes contra-fletxes teòriques d'execució tals que, per 
a la totalitat de la càrrega permanent, la rasant final de l'estructura correspongui 
a la geometria prevista. 

El Projecte haurà de definir, amb total precisió, les diferents fases de muntatge i 
posada en càrrega de l'estructura per les quals s'han obtingut les contra-fletxes 
d'execució. 

Qualsevol variació del procés o seqüències de muntatge respecte de l'establert 
en Projecte obligarà a un nou càlcul de les contra-fletxes, que haurà de ser 
sotmès a l'aprovació de l'Adreça d'Obra abans d'iniciar-se qualsevol operació de 
tall o especejament de les xapes o perfils en taller. 

La correcta avaluació i control de les contra-fletxes d'execució en ponts metàl·lics 
exigeix una gran precisió, ja que qualsevol infra o sobrevaloració de les mateixes 
pot implicar desviaments superiors a les toleràncies admissibles. Per a això 
resulta necessari: 

 Avaluar amb precisió les magnituds reals de les càrregues de pes propi i 
càrregues mortes, així com la seva seqüència d'aplicació sobre 
l'estructura. 

 Estimar adequadament la rigidesa de l'estructura en cadascuna de les 
fases de muntatges evolutius, incloent la deformació per tallant o possibles 
lliscaments en les unions cargolades, si fos necessari. 

 Considerar en el model les rigideses a torsió en cada fase, quan es tracti 
de ponts corbs o sotmesos a càrregues permanents excèntriques. 

 Plantejar les mesures correctores, mitjançant contra-fletxes addicionals o 
procediments adequats de soldadura, de les deformacions produïdes per 
l'execució de les unions soldades. 
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 Incloure en el Control de Qualitat de l'execució en taller i del muntatge en 
obra, el seguiment de l'evolució de la deformada de l'estructura en les 
successives etapes de la seva fabricació i muntatge, així com el seu 
contrast amb les previsions teòriques del projecte. 

 Acompanyar el control de fletxes màximes amb el de rotacions en els 
suports sobre piles intermèdies i estreps, així com en les seccions de 
connexió entre trams, evitant ruptures inadmissibles, o preveient tascons 
metàl·lics o altres mesures correctores de l'anivellació dels sistemes de 
suport.  

En absència de criteris alternatius fixats pel projectista o direcció de les Obres, 
poden establir-se com valoris límit de les toleràncies dimensionals, per a les 
desviacions en planta i alçat al final del muntatge, les següents: 

 

 Autopistes, 
autovies y vies 
ràpides  

Carreteres amb  
circulació ràpida  

Passarel·les i 
carreteres amb 
circulació lenta 

Ponts isostàtics d’un 
vano L/2000 ≤10 mm L/1000 ≤20 mm L/800 ≤25 mm 

Ponts isostàtics de 
diferents vanos L/4000 ≤5 mm L/2000 ≤10 mm L/1600 ≤15 mm 

Ponts continus L/1500 ≤15 mm L/900 ≤30 mm L/600 ≤40 mm 

 

En passarel·les per vianants, la fletxa deguda a l'actuació de les sobrecàrregues 
freqüents, establertes per la IAP, no superarà el valor L/1200, sent L la llum de 
l'obertura. 

6.1.2. Estats límit de vibració 

En passarel·les per als vianants, pot ser aquest estat límit el que determini 
les dimensions essencials de l'obra o exigeixi elements especials d'amortiment 
perquè el nivell de confort percebut per l'usuari estigui per sota d'un llindar 
admissible. 

Les vibracions en passarel·les no han de causar inquietud als passatgers de 
vehicles no automatitzats, circulant o detinguts sobre el tauler, ni als vianants. 
També resulta convenient limitar el nivell d'emissió de sorolls a causa de les 
vibracions, especialment en entorns urbans. 

Tals condicions es compleixen generalment quan la màxima acceleració vertical 
que pot produir-se, a la zona transitable per vianants, no superi el valor 0,5  , 
en [m/s2], sent f0 la freqüència del primer mode de vibració vertical, considerant 
únicament les càrregues permanents, expressada en hertzs. 
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En general a les passarel·les per a vianants,  hauran d'evitar-se freqüències 
principals compreses en el rang d'1,6 Hz a 2,4 Hz i, si és possible, en el rang de 
3,5 Hz a 4,5 Hz. 

No sol haver-hi problemes vibratoris en passarel·les la freqüència principal de les 
quals supera els 5 Hz. 

En els casos en els quals no es compleixin les condicions citades, haurà 
d'efectuar se una anàlisi dinàmica per controlar que l'acceleració vertical màxima 
no superi el valor límit establert anteriorment, sota el pas d'un vianant de 750 N 
de pes, caminant o corrent sobre la plataforma. 

A més, els requisits precedents poden no ser suficients per assegurar una 
correcta resposta vibratòria en certs casos, com: 

 Estructures singulars no convencionals. 

 Passarel·les d'amplària superior a 3,0 m en zones urbanes o semi-urbanes. 

 Passarel·les situades en zones on pot esperar-se un tràfic intens de 
vianants o existeixi el risc de concentracions de gent sobre la pròpia 
passarel·la. 

En aquests casos, un estudi dinàmic rigorós serà obligatori. El projectista haurà 
d'acordar amb el client i l'autoritat competent les hipòtesis de diferents 
sol·licitacions dinàmiques (vianants o grups de vianants caminant, 
compassadament, corrent, saltant, etc. en vibracions estacionàries o 
transitòries), fins i tot vandàliques, a considerar, així com les amplituds, 
velocitats i acceleracions dinàmiques màximes admissibles per a cada situació. 

Els estudis dinàmics controlaran així mateix la resposta dinàmica enfront 
d'hipòtesi de càrrega asimètriques o, si es considera necessari, enfront 
d'eventuals excitacions dels desplaçaments laterals de la plataforma. 

Resulta, per això, aconsellable en passarel·les amb baixos amortiments evitar 
freqüències pròpies de vibració lateral situades en el rang entre 0,8 Hz i 1,2 Hz i 
també, en menor mesura, en el rang entre 2,6 Hz i 3,4 Hz. 

Longitudinalment convé establir sempre vincles horitzontals al terreny 
suficientment rígids. 

El rang inferior, entre 1,6 Hz i 2,4 Hz, correspon a accions dinàmiques degudes a 
l'excitació de vianants caminant o corrent suaument sobre la plataforma. 

El rang superior, entre 3,5 Hz i 4,5 Hz, correspon a la influència del segon 
harmònic de l'excitació generada per l'acció de vianants caminant (en contacte 
continu amb la plataforma de suport), que pot afectar a passarel·les metàl·liques 
amb baix amortiment.  

Les forces dinàmiques exercides en aquest segon rang són, en qualsevol cas, 
inferiors a les del rang inferior citat i, per tant, el risc d'excitació no tolerable 
serà menor. 
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La progressiva proliferació de projectes de passarel·les, en zones urbanes 
densament poblades, amb dissenys singulars no convencionals, i de gran 
esveltesa, al costat de les creixents exigències relatives al confort dels usuaris, 
aconsellen en molts casos aprofundir en els controls de vibracions en fase de 
projecte. 

Resulta difícil establir de forma estricta valors límit per a les condicions de servei. 

La dificultat per definir les hipòtesis pèssimes de les sol·licitacions (nombre de 
vianants, freqüència i velocitat de pas sobre l'estructura), així com els criteris, 
molt subjectius, d'acceptació dels nivells de percepció pels usuaris, expliquen les 
divergències i absències de concreció de la majoria de les reglamentacions. 

D'altra banda, en passarel·les de llums importants, per sobre de 40 a 50 m, 
resulta poc factible en molts casos aconseguir freqüències pròpies dels primers 
modes de vibració fora dels rangs que no són aconsellables. 

Els reduïts amortiments de les passarel·les impedeixen, així mateix, fer front 
eficaçment a sol·licitacions vandàliques de caràcter estacionari: grups de 
persones saltant compassadament a determinades freqüències, per exemple. 

En conseqüència, resulta en aquests casos necessari acordar amb el client, i 
l'eventual autoritat competent, el tipus de controls dinàmics a efectuar, així com 
respectius controls d'acceptació a verificar. 

Si els controls vibratoris efectuats no resulten satisfactoris, pot ser necessari 
recórrer a certes regulacions de l'ús de la passarel·la, o a projectar dispositius 
específics d'amortiment (amortidors de masses sintonitzades, per exemple) que, 
adequadament calibrats, resulten molt eficaços. 

6.1.3. Estats límit de plastificacions locals 

Es pretén identificar el risc de deformacions plàstiques localitzades que 
condueixin a fletxes irreversibles i inacceptables o que puguin induir, per 
acumulació, el trencament per fatiga amb baix nombre de cicles. 

6.1.4. Estat límit de lliscament en unions de cargols d’alta resistència 

Quan la unió s'ha dimensionat en l'estat límit últim admetent que s'ha produït el 
lliscament i que la transmissió d'esforços es produeix a través del contacte del 
plançó del cargol amb les xapes a les quals uneix. El parell de “apriete” dels 
cargols ha de ser, no obstant això, suficient perquè en condicions de servei la 
unió cargolada preservi la rigidesa amb la qual s'hagin estimat les fletxes i, per 
tant, no es produeixi un lliscament inacceptable. 

6.2. Estats límit últims (ELU) 
Els ELU seran aquells tals que, si se sobrepassen, es produirà l'esgotament o 
col·lapse de l'estructura o d'una part d'ella. S'hauran de considerar els següents: 
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6.2.1. Estat límit d’equilibri 

Exigeix la verificació de situacions en fases de construcció o reparació i durant la 
vida útil de la passarel·la, en les quals es pot produir el desequilibri de la totalitat 
o d'una part de l'estructura que, mantenint la seva integritat global, és incapaç 
de mantenir la seva posició original, produint-se una bolcada o la transformació 
de l'estructura o part d'ella en un mecanisme. 

6.2.2. Estat límit de ruptura 

Es considera que alguna part de l'estructura ha superat el límit de deformació 
unitària a partir del qual es pot considerar que l'estructura col·lapsa. També 
s'arriba a la situació anàloga si es produeixen inestabilitats locals (abonyegament 
de l'ànima, ala de perfils o seccions armades total o parcialment comprimides) o 
generals (vinclament per flexió o per torsió d'elements comprimits) el que, en 
definitiva, dóna lloc a la superació d'una deformació unitària límit. 

6.2.3. Estat límit de fatiga 

Estat límit de fatiga, que exigeix el control de les variacions tensionals generades 
per sobrecàrregues que específicament es determinen per avaluar aquest risc. 
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CAPÍTOL 7: 

ACCIONS 

7.1. Accions  a considerar 
Per determinar les accions a considerar en el projecte de la passarel·la per a 
vianants seguirem el que determina la IAP (Instrucció sobre les accions a 
considerar en el projecte de ponts de carretera), per a totes les accions menys 
les sísmiques, que es seguiran les prescripcions de la Norma de Construcció 
Sismo-resistent: Ponts (NCSP 07). 

Segons la variació en el temps les accions es poden classificar en: 

 Accions permanents (G), són les que actuen en tot moment i són 
constants en posició i magnitud, una vegada que l'estructura és apta per 
entrar en servei (pes propi de l'estructura, del paviment i dels elements 
funcionals). 

 Accions permanents de valor no constant (G*), són les que actuen en tot 
moment però la magnitud de les quals no és constant. En aquest grup 
s'inclouran aquelles accions la variació de les quals sigui funció del temps 
transcorregut i es produeixi en un únic sentit, tendint cap a un determinat 
valor límit (accions reològiques,  seients del terreny sota les 
fonamentacions, etc.). També s'inclouran aquí, per facilitar el seu 
tractament referent a les combinacions amb les altres accions, les accions 
originades pel terreny la magnitud del qual varia no en funció del temps, 
sinó de la interacció terreny-estructura. 

 Accions variables (Q), són aquelles externes a l'estructura que poden 
actuar o no sobre la passarel·la (sobrecàrregues d'ús, accions climàtiques, 
etc.). 
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 Accions accidentals (A), són aquelles la possibilitat de les quals d'actuació 
durant un “període de referència” establert, és petita, però la importància 
de la qual pot ser considerable en certes estructures (impactes de 
vehicles, sismes, inundacions, etc.). 

Tal i com s’ha indicat en l’apartat anterior, l’estructura de la passarel·la serà 
d’acer. Tenint en compte aquest fet, les accions que es tindran en compte en 
aquest projecte seran les que es detallen a continuació. 

7.1.1. Accions permanents (G) 

Les accions permanents són produïdes pel pes dels diferents elements que 
formen part de la passarel·la. Es classifiquen en pes propi i càrregues mortes. El 
seu valor característic es deduirà de les dimensions dels elements especificades 
en els plànols, i dels pesos específics corresponents. 

 PES PROPI 

Aquesta acció és la que correspon al pes dels elements estructurals de la 
passarel·la. 

 CÀRREGUES MORTES 

Seran les degudes al pes dels elements no estructurals que gravitin sobre els 
estructurals. 

En el cas de la passarel·la seran degudes al pes del paviment, de les baranes, i 
dels elements de la il·luminació. 

7.1.2. Accions permanents de valor no constant (G*) 

En aquest cas seran les degudes al terreny. Poden ser de dos tipus: 

 ACCIONS SOBRE ELS ELEMENTS DE LA ESTRUCTURA 

Són les accions originades pel terreny, natural o de farcit, sobre els elements de 
la passarel·la en contacte amb ella, fonamentalment: estreps, fonamentacions, 
etc. 

 ACCIONS CORRESPONENTS A MOVIMENTS DEL TERRENY SOTA LA 
FONAMENTACIÓ. 

En el cas dels assentaments del terreny, els seus valors es deduiran dels 
paràmetres o condicions establertes en el preceptiu estudi geotècnic, tenint en 
compte les característiques del terreny, la tipologia i geometria de la 
fonamentació, i les càrregues transmeses. 

7.1.3. Accions variables (Q) 

 SOBRECÀRREGUES D’ÚS 

a) TREN DE CÀRREGUES 
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En passarel·les, rampes i escales per a vianants es suposarà la mateixa 
sobrecàrrega d’ús uniforme definida en l'epígraf a3) de l'apartat 3.2.3.1.1 a) de 
la IAP. Per tant es considerarà: 

Una sobrecàrrega uniforme de quatre kilonewtons per metre quadrat (4,0 
kN/m2)repartida en tota la superfície. 

En tots els valors de les càrregues definides en aquest apartat està ja inclòs el 
corresponent coeficient d'impacte, que té en compte el caràcter dinàmic de les 
càrregues que, en la IAP, se suposen aplicades estàticament. 

b) EMPENTA SOBRE LES BARANES 

En l'element superior de les baranes, es considerarà l'actuació d'una força 
horitzontal perpendicular a les mateixes igual a un kilonewton i mig per metre 
(1.5 kN/m). L'acció d'aquesta força serà simultània a la de la sobrecàrrega 
uniforme de quatre kilonewtons per metre quadrat (4 kN/m2) definida en 
l’apartat 6.3.1. 

L'alçada sobre el paviment a la qual es considerarà que aquesta força serà la de 
l'element superior de la barana, tret que aquesta alçada sigui major d'un metre i 
mig (>1,5 m), en aquest cas s'adoptarà aquest valor com a alçada màxima 
d'aplicació de la sol·licitació. Aquesta acció té caràcter local i, per tant, només 
s'utilitzarà per a la comprovació de la pròpia barana i dels seus ancoratges, 
sense que hagi de ser considerada a l'efecte de cap altra verificació de la 
seguretat general de l'estructura. 

 ACCIONS CLIMÀTIQUES 

a) VENT 

Segons la IAP l’acció del vent es pot assimilar a una càrrega estàtica, i proposa 
un mètode per a l’obtenció de la càrrega estàtica equivalent a aquesta acció. 

b) NEU 

Segons la IAP, se suposarà actuant una sobrecàrrega de neu en totes aquelles 
superfícies del tauler sobre les quals no s'ha considerat l'actuació de la 
sobrecàrrega d'ús definida en l’apartat 6.3.1. Com que la sobrecàrrega d’ús 
actua a tot el tauler de la passarel·la, no es considerarà la sobrecàrrega de neu. 

c) ACCIONS TÈRMIQUES 

En considerar aquestes accions es tindrà en compte tant la component de 
variació uniforme de temperatura que experimenta l'element, associada 
fonamentalment al rang anual de la temperatura ambienti en el lloc del seu 
emplaçament, com les dels gradients tèrmics en les seccions transversals, 
associats a variacions diàries. Per a la determinació dels efectes que produeixen 
es consideraran els coeficients de dilatació tèrmica dels corresponents materials 
utilitzats. 

7.1.4. Accions accidentals (A) 
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En el nostre cas únicament serà les degudes a les accions sísmiques. 

 ACCIONS SÍSMIQUES 

Per a determinar les accions sísmiques s’han de tenir en compte les prescripcions 
de de la Norma de Construcció Sismo-resistent: Ponts (NCSP 07), ja que aquesta 
substitueix als apartats dedicats a les accions sísmiques de la IAP (1998). 

Les accions sísmiques no es consideraran quan el valor de l'acceleració sísmica 
horitzontal bàsica de l’emplaçament,  compleixi:   

0.04         on g és l’acceleració de la gravetat. 

Tampoc serà necessària la consideració de les accions sísmiques en les situacions 
en que l’acceleració sísmica horitzontal de càlcul,  compleixi: 

0.04  

Segons l’annex I de la NCSP, el municipi de Badalona té una  0.04 . S’haurà 
de calcular  per determinar si és necessària o no la consideració de les accions 
sísmiques. 

7.2. Valors representatius de les accions 
La IAP defineix també els valors representatius de les accions. Per al cas de 
paviments de ponts i d'equipaments per a serveis, la Instrucció considera dos 
valors representatius, un màxim i un altre mínim, per cobrir l'ampli rang de 
variació que, en la pràctica, presenten aquestes accions.  

D'altra banda, seguint es consideren quatre valors representatius per a les 
accions variables: 

 

Valor característic,  Qk  que es considerarà quan actuï aïlladament. 

Valor de combinació, Ψ0 Qk   que té en compte la menor probabilitat de 
coincidència dels valors característics de 
diverses accions concomitants. 

Valor freqüent, Ψ1 Qk  estimat perquè no sigui sobrepassat en 
més d'un 5% del temps al llarg de la vida 
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sobrepassat el 50% del temps de servei 
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CAPÍTOL 1: 

PLEC DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES 

1.1. Disposicions Generals 
Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com 
les recepcions d'edificis i obres annexes, es regiran per l'exposat en el Plec de 
Clàusules Particulars per a contractes amb l'Administració Pública corresponent, 
segons el que es disposa en la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP). 

1.2. Disposicions Facultatives 

1.2.1. Definició i atribucions dels agents de l'edificació 
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades 
per la Llei 38/99 d'Ordenació de l'Edificació (L.O.E.). 

Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que 
intervenen en el procés de l'edificació. Les seves obligacions queden 
determinades pel disposat en la L.O.E. i altres disposicions que siguin d'aplicació 
i pel contracte que origina la seva intervenció. 

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden 
recollides en el capítol III "Agents de l'edificació", considerant-se: 

1. El Promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament 
decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o aliens, les obres 
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d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a 
tercers sota qualsevol títol. 

Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió 
necessària per a portar a terme l'obra inicialment projectada, i es fa càrrec de 
tots els costos necessaris. 

Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de 
gestor de societats cooperatives, comunitats de propietaris, o altres anàlogues 
que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació. 

Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de 
contractes de les Administracions públiques actuïn com promotors, es regiran per 
la legislació de contractes de les Administracions públiques i, en el que no està 
contemplat en la mateixa, per les disposicions de la L.O.E. 

2. El Projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica 
i urbanística corresponent, redacta el projecte. 

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin 
altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest. 

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres 
documents tècnics segons el previst en l'apartat 2 de l'article 4 de la L.O.E., cada 
projectista assumirà la titularitat del seu projecte. 

3. El Constructor o Contractista 

És l'agent que assumeix, contractualment davant el Promotor, el compromís 
d'executar amb mitjans humans i materials, propis o aliens, les obres o part de 
les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra. 

S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM 
RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES CONSTRUCTIUS AL 
CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE 
REPETICIÓ D'AQUEST CAP ALS SUBCONTRACTISTES. 

4. El Director d'Obra 

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el 
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 
mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència 
d'edificació i altres autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb 
l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació 
del Director d'Obra. 

5. El Director de l'Execució de l'Obra 

És l'agent que, formant part de la Direcció facultativa, assumeix la funció tècnica 
de dirigir l'Execució Material de l'Obra i de controlar qualitativa i 
quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit 
indispensable l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat 
per l'Arquitecte, procedint a sol·licitar-li, amb antelació a l'inici de les obres, totes 
aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la 
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seva competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de 
manera solvent l'execució de les mateixes 

6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a 
atorgar assistència tècnica en la verificació de la qualitat del projecte, dels 
materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el 
projecte i la normativa aplicable. 

Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats 
per a atorgar assistència tècnica, mitjançant la realització d'assajos o proves de 
servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació 

7. Els subministradors de productes 

Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de 
magatzems, importadors o venedors de productes de construcció. 

S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva 
incorporació permanent en una obra, incloent materials, elements semielaborats, 
components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés 
d'execució. 

1.2.2. Agents que intervenen en l'obra segons Llei 38/99 (L.O.E.) 
La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte. 

1.2.3. Agents en matèria de seguretat i salut segons RD 1627/97 
La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la 
memòria descriptiva del projecte. 

1.2.4. Agents en matèria de gestió de residus segons RD 105/08. 
La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en 
l'Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició. 

1.2.5. La Direcció facultativa 
En correspondència amb la L.O.E., la Direcció facultativa està composta per la 
direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la Direcció facultativa 
s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de 
l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat aquesta missió a facultatiu distint dels 
anteriors. 

Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra 
dirigint el procés de construcció en funció de les atribucions professionals de 
cada tècnic participant. 

1.2.6. Visites facultatives 
Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels 
membres que componen la Direcció facultativa. La intensitat i nombre de visites 
dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, podent variar en funció 
dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial requerida 
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al tècnic a aquest efecte en cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. 
Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els agents ésser o no 
coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a 
cada moment i de la comesa exigible a cadascú. 

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents 
Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes en 
els articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16, del capítol III de la L.O.E. i altra 
legislació aplicable. 

1. El Promotor 

Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 

Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del 
projecte, així com autoritzar al Director d'Obra, al Director de l'Execució de l'Obra 
i al Contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles 
per a dur a bon terme el projectat. 

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional 
necessària, que garanteixin el compliment de les condicions legalment exigibles 
per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en 
els terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el 
compliment dels requisits bàsics estipulats per als edificis. 

Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions 
administratives procedents que, de conformitat amb la normativa aplicable, 
comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu entorn 
immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació. 

Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció 
dels interessos dels usuaris finals, en les condicions legalment establertes, 
assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a 
actes propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació 
vigent, s'ha de respondre. 

La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes 
fixades a aquest efecte, que cobreixi els danys materials que ocasionin en l'edifici 
l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la 
seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als 
habitatges individuals en règim de autopromoció, que es regiran per tot allò 
especialment legislat a aquest efecte. 

Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi 
Bàsic, si escau, igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que 
correspongui, tot això segons l'establert en el RD 1627/97, de 24 d'octubre, pel 
qual s'estableixen les disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut en les 
obres de construcció. 

Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, 
fent constar l'acceptació de les obres, que podrà efectuar-se amb o sense 
reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el 
cas de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de 
manera detallada les deficiències i s'haurà de fer constar el termini que haurien 
de quedar resolts els defectes observats. 
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Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que 
conté el manual d'ús i manteniment del mateix i altra documentació d'obra 
executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions 
competents. 

2. El Projectista 

Redactar el projecte per encàrrec del Promotor, amb subjecció a la normativa 
urbanística i tècnica en vigor i contenint la documentació necessària per a 
tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -projecte bàsic- 
com per a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al Promotor 
les còpies autoritzades corresponents, degudament visades pel seu col·legi 
professional. 

Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i 
escrit suficient i calcular els elements fonamentals de l'edifici, especialment la 
fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte l'emplaçament de cambres 
de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de 
conductes, reserves de buits de ventilació, allotjament de sistemes de 
telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a 
facilitar les determinacions concretes i especificacions detallades que són 
comeses dels projectes parcials, havent aquests d'adaptar-se al Projecte 
d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se 
necessàriament un exemplar del projecte complementari a l'Arquitecte abans de 
l'inici de les obres o instal·lacions corresponents. 

Acordar amb el Promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres 
tècnics professionals. 

Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació 
amb els projectes parcials exigibles per la legislació o la normativa vigent i que 
sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu, 
que haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat 
i subscrits per persona física. Els projectes parcials seran aquells redactats per 
altres tècnics la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb les 
competències de l'Arquitecte i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests 

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la 
legislació vigent en els quals és legalment competent per a la seva redacció, 
excepte declinació expressa de l'Arquitecte i previ acord amb el Promotor, podent 
exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la 
propietat intel·lectual si s'hagués de lliurar a altres tècnics, igualment 
competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell 
redactat, en suport paper o informàtic. 

Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita 
com dels càlculs de qualsevol tipus, així com dels plànols continguts en la 
totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris. 

3. El Constructor o Contractista 

Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les 
condicions legalment exigibles per a actuar com constructor. 
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Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, 
d'acord al corresponent Pla d'Obra, efectuant les instal·lacions provisionals i 
disposant dels mitjans auxiliars necessaris. 

Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball 
en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució 
de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures 
alternatives de prevenció proposades, amb la corresponent justificació tècnica, 
que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en l'estudi o 
estudi bàsic. 

Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la 
qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut al que es refereix l'article 7 del RD 
1627/97 de 24 d'octubre. 

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria 
de Prevenció de Riscos laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació 
vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment 
estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de 
tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat 
exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en matèria de 
Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra 

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, 
tutelant les activitats dels treballadors al seu càrrec i, si escau, rellevant del seu 
lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de 
seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 

Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant 
del Projecte d'Execució com dels projectes complementaris, així com de l'Estudi 
de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la comprensió de la 
totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments 
pertinents 

Facilitar la tasca de la Direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig 
executant les obres amb subjecció al Projecte d'Execució que haurà d'haver 
examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions de l'Arquitecte 
Director d'Obra i del Director de l'Execució Material de l'Obra, a fi d'arribar a la 
qualitat exigida en el projecte 

Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta 
construcció, que té l'obligació de conèixer i posar en pràctica, així com de les lleis 
generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin 
específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A 
aquest efecte, ostenta la prefectura de tot el personal que intervingui en l'obra i 
coordina les tasques dels subcontractistes. 

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra 
imposin, disposant del nombre adequat d'oficials, suboficials i peons que l'obra 
requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes a 
aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin 
compatibles entre si i que permetin escometre diferents treballs alhora sense 
provocar interferències, contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra 
dintre dels terminis previstos. 
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Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè 
efectuï les actuacions pertinents per a executar les obres amb solvència, 
diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada amb 
l'Arquitecte Tècnic o Aparellador, Director d'Execució Material de l'Obra. 

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les 
obres, que haurien de transcórrer sense dilació i amb adequat ordre i concert, 
així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors 
subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i 
ordenant la modificació de totes aquelles tasques que es presentin malament 
efectuades. 

Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements 
constructius, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o 
per prescripció facultativa del Director de l'Execució de l'obra els 
subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, 
documentació mínima exigible o documents d'idoneïtat requerits per les normes 
d'aplicació, havent de recaptar de la Direcció facultativa la informació que 
necessiti per a complir adequadament la seva comesa. 

Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin 
en l'obra, per a efectuar adequadament les instal·lacions necessàries i no 
menyscabar amb la posada en obra les característiques i naturalesa dels 
elements constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat. 

Posar a la disposició de l'Arquitecte Tècnic o Aparellador els mitjans auxiliars i 
personal necessari per a efectuar les proves pertinents per al Control de Qualitat, 
recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres, trasllats, 
assajos i altres actuacions necessàries. 

Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la Direcció facultativa. 

Auxiliar al Director de l'Execució de l'Obra en els actes de replanteig i signar 
posteriorment i una vegada finalitzat aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, 
així com la de recepció final. 

Facilitar als Arquitectes Directors d'Obra les dades necessàries per a l'elaboració 
de la documentació final d'obra executada. 

Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en l'Article 19 de la Llei 
d'Ordenació de l'Edificació i que, en funció de la seva naturalesa, arriben a 
períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de les obres), 3 
anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que 
afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys en fonamentació o estructura que 
comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici). 

4. El Director d'Obra 

Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva 
interpretació tècnica, econòmica i estètica als agents que intervenen en el procés 
constructiu. 

Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar 
necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències, donant explicacions 
immediates al Promotor. 
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Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris 
que es precisin per a l'adequat desenvolupament de les obres. És facultat 
expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o aclariments directament 
relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les 
característiques geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del 
dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i 
complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els 
quals afectin substancialment a la distribució d'espais i les solucions de façana i 
coberta i dimensionament i composició de buits, així com la modificació dels 
materials previstos. 

Assessorar al Director de l'Execució de l'Obra en aquells aclariments i dubtes que 
poguessin esdevenir per al correcte desenvolupament de la mateixa, pel que fa a 
les interpretacions de les especificacions de projecte. 

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a 
assegurar la correcta interpretació i execució del projecte, així com impartir les 
solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres i 
Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a 
la correcta interpretació de tot el que està projectat, sense perjudici d'efectuar 
tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú. 

Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra 
així com signar el vistiplau de les certificacions parcials referides al percentatge 
d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del Promotor, la supervisió de la 
documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades 
prèvia a la seva liquidació final, tot això amb els visats que si escau fossin 
preceptius. 

Informar puntualment al Promotor d'aquelles modificacions substancials que, per 
raons tècniques o normatives, comporten una variació del construït pel que fa al 
projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte subscrit 
entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges. 

Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i 
escrita del projecte executat, incorporant les modificacions efectuades. Per a 
això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran 
obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat 
final de les obres i/o instal·lacions per ells redactades, supervisades i realment 
executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels 
documents presentats. 

Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació 
identificativa dels agents que han intervingut en el procés d'edificació, inclosos 
tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment 
de l'Edifici i de les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li 
sigui d'aplicació. 

La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part 
constituent del Llibre de l'Edifici i el Promotor haurà de lliurar una còpia completa 
als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges plurifamiliars, 
es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la 
Comunitat de Propietaris o per l'Administrador, sent aquests els responsables de 
divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir els requisits de 
manteniment que consten en la citada documentació. 
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A més de totes les facultats que corresponen a l'Arquitecte Director d'Obra, 
expressades en els articles precedents, és missió específica seva la direcció 
mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius 
generals del projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest. 

S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres 
dels Arquitectes Directors d'Obra en la seva tasca d'alta direcció es considerarà 
com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en 
perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà recusar al Contractista i/o 
acudir a les autoritats judicials, sent responsable el Contractista de les 
conseqüències legals i econòmiques. 

5. El Director de l'Execució de l'Obra 

Correspon a l'Arquitecte Tècnic o Aparellador, segons s'estableix en l'Article 13 
de la LOE i altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i 
obligacions que s'assenyalen a continuació 

La direcció immediata de l'Obra. 

Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació 
definitiva, de tots els productes i materials subministrats necessaris per a 
l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les determinacions 
del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat 
d'acceptació o rebuig dels mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa 
justificada, ordenant la realització de proves i assajos que fossin necessaris. 

Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria 
i dels plànols del Projecte, així com, si escau, amb les instruccions 
complementàries necessàries que recaptés del Director d'Obra. 

Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, 
requerint els aclariments a l'Arquitecte o Arquitectes Directors d'Obra que fossin 
necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb el Contractista 
principal i els subcontractistes els treballs a efectuar. 

Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes 
subministrats, exigint la presentació dels oportuns certificats de idoneïtat dels 
mateixos. 

Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les 
instal·lacions, estenent-se aquesta comesa a tots els elements de fonamentació i 
estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves especificacions 
concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa 
tècnica homologada, diàmetres nominals, longituds d'ancoratge i encavallaments 
adequats i doblegat de barres. 

Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats 
assenyalats per la Instrucció del Formigó vigent i d'aplicació. 

Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat 
traçat i replanteig amb acord als pendents, desnivells projectats i al compliment 
de totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i totals 
d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que 
han de guardar-se entre ells, tant en horitzontal com en vertical. 
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Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu 
correcte i complet entrellaçament i, en general, al que pertoca a l'execució 
material de la totalitat de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis 
dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació 

Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a 
complir eficaçment la deguda supervisió de l'execució de la mateixa en totes les 
seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant 
les ordres precises d'execució al Contractista i, si escau, als subcontractistes. 

Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que 
considerés oportú ressenyar per a la correcta execució material de les obres. 

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament 
efectuades i l'adequació del realment executat a l'ordenat prèviament. 

Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes 
d'evacuació i el seu dimensionament, comprovant la seva idoneïtat i ajustament 
tant a les especificacions del projecte d'execució com dels projectes parcials, 
coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents. 

Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer 
constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències, donant compte 
immediata als Arquitectes Directors d'Obra que haurien de necessàriament 
corroborar-la per a la seva plena efectivitat, i al Promotor. 

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a 
l'especificat per la normativa vigent, en la comesa de la qual i obligacions té 
legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i 
degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, 
assajos i altres actuacions necessàries d'elements estructurals, així com les 
proves d'estanqueïtat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves 
impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions. 

Informar amb promptitud als Arquitectes Directors d'Obra dels resultats dels 
Assajos de Control conforme es vagi tenint coneixement dels mateixos, 
proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats 
adversos. 

Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals 
relatives a les unitats d'obra realment executades, amb els visats que si escau 
fossin preceptius 

Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de 
nexe d'unió entre aquests, el Contractista, els Subcontractistes i el personal de 
l'obra. 

Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als 
resultats del Control de Qualitat i, en concret, a aquells assajos i verificacions 
d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als elements de la 
fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanqueïtat i vessament de 
cobertes i de façanes, a les verificacions del funcionament de les instal·lacions de 
sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la 
normativa de Control de Qualitat. 
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Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva 
conformitat a la correcta execució de les obres i a la comprovació i verificació 
positiva dels assajos i proves realitzades. 

Si es fes cas omís de les ordres efectuades per l'Arquitecte Tècnic, Director de 
l'Execució de les Obres, es considerés com falta greu i, en cas que, al seu judici, 
l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella 
treballen, podrà acudir a les autoritats judicials, sent responsable el Contractista 
de les conseqüències legals i econòmiques. 

6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor 
de l'encàrrec i, en tot cas, al director de l'execució de les obres. 

Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a 
realitzar adequadament els treballs contractats, si escau, a través de la 
corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb 
competència en la matèria. 

7. Els subministradors de productes 

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la 
comanda, responent del seu origen, identitat i qualitat, així com del compliment 
de les exigències que, si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable. 

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes 
subministrats, així com les garanties de qualitat corresponents, per a la seva 
inclusió en la documentació de l'obra executada 

8. Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un 
adequat ús i manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la 
documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que 
aquesta conti. 

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels 
edificis o de part dels mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i 
manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada. 

1.2.8. Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici 
D'acord a l'Article 7 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació, una vegada finalitzada 
l'obra, el projecte amb la incorporació, si escau, de les modificacions 
degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'Obra per a la 
formalització dels corresponents tràmits administratius. 

A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació 
identificativa dels agents que han intervingut durant el procés d'edificació així 
com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves 
instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 

Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el 
Llibre de l'Edifici, serà lliurada als usuaris finals de l'edifici. 

9. Els propietaris i els usuaris 
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Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un 
adequat ús i manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la 
documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que 
aquesta conti. 

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels 
edificis o de part dels mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i 
manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada. 

1.3. Disposicions Econòmiques 
Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a 
contractes amb l'Administració Pública corresponent, segons el que es disposa en 
la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
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CAPÍTOL 2: 

PLEC DE CONDICIONS 

TÈCNIQUES 

PARTICULARS 

2.1. Prescripcions sobre els materials 
Per a facilitar la labor a realitzar, per part del Director de l'Execució de l'Obra per 
al control de recepció en obra dels productes, equips i sistemes que se 
subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en l'article 7.2. del CTE, en el 
present projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de 
complir els productes, equips i sistemes subministrats. 

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions 
que sobre ells s'especifiquen en els diferents documents que componen el 
Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes 
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat 
a aquest apartat del Plec. Tindran preferència en quant a la seva acceptabilitat 
aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat Tècnica que 
avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts. 

Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà 
segons l'article 7.2. del CTE: 

 El control de la documentació dels subministraments, realitzat d'acord amb 
l'article 7.2.1. 

 El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques 
d'idoneïtat, segons l'article 7.2.2. 
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 El control mitjançant assajos, conforme a l'article 7.2.3. 

Per part del Constructor o Contractista ha d'existir obligació de comunicar als 
subministradors de productes les qualitats que s'exigeixen per als distints 
materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti 
l'aprovació del Director d'Execució de l'Obra i de les entitats i laboratoris 
encarregats del control de qualitat de l'obra. 

El Contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les 
condicions exigides, independentment del nivell de control de qualitat que 
s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos. 

El Contractista notificarà al Director d'Execució de l'Obra, amb suficient antelació, 
la procedència dels materials que es proposi utilitzar, aportant, quan així ho 
sol·liciti el Director d'Execució de l'Obra, les mostres i dades necessàries per a 
decidir sobre la seva acceptació. 

Aquests materials seran reconeguts pel director d'Execució de l'Obra abans de la 
seva ocupació en obra, sense l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra 
ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara després de 
col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el 
primer reconeixement, sempre que vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, 
seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés seran a càrrec del 
Contractista. 

El fet que el Contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la 
seva responsabilitat. 

La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció 
absoluta dels mateixos, sent els oportuns assajos els quals determinin la seva 
idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del Contractista a aquests 
efectes fins a la recepció definitiva de l'obra. 

2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE) 
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat 
per la seva incorporació, amb caràcter permanent, a les obres d'edificació i 
enginyeria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits essencials: 

 Resistència mecànica i estabilitat. 

 Seguretat en cas d’incendi. 

 Higiene, salut i medi ambient. 

 Seguretat d’utilització. 

 Protecció contra el soroll. 

 Estalvi d'energia i aïllament tèrmic. 

El marcat CE d'un producte de construcció indica: 

 Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques 
relacionades amb los requisits essencials continguts en les Normes 
Harmonitzades (EN) i en les Guies DITE (Guies pel Document d'Idoneïtat 
Tècnica Europeu). 
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 El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a 
aconseguir que les masses arribin al lloc de lliurament en les condicions 
estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques 
que posseïen acabades de pastar. 

 Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en 
pastadores mòbils, el volum de formigó transportat no haurà d'excedir del 
80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s'acaba de 
pastar, en pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum 
total del tambor. 

 Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o 
morter endurit, per a això es netejaran curosament abans de procedir a la 
càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no haurien de 
presentar desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superfície 
interior que puguin afectar a l'homogeneïtat del formigó. 

 El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat 
d'agitació o en equips amb o sense agitadors, sempre que tals equips 
tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir 
l'homogeneïtat del formigó durant el transport i la descàrrega. 

2. Recepció i control 

Documentació dels subministraments: 

Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció 
Facultativa, qualsevol document d'identificació del producte exigit per la 
reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direcció facultativa. Es 
facilitaran els següents documents: 

a) Abans del subministrament: 

 Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament. 

 Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de 
l'establert en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

b) Durant el subministrament: 

Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a 
les instal·lacions d'obra, anirà acompanyada d'una fulla de subministrament 
que estarà en tot moment a la disposició de la Direcció d'Obra, i en la qual 
haurien de figurar, com a mínim, les següents dades: 

 Nom de la central de fabricació de formigó. 

 Nombre de sèrie del full de subministrament. 

 Data d'entrega. 

 Nom del peticionari i del responsable de la recepció. 

 Especificació del formigó. 

 En cas que el formigó es designi per propietats: 
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 Designació. 

 Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, 
amb una tolerància de ±15 kg. 

 Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 

 En cas que el formigó es designi per dosificació: 

 Contingut de ciment per metre cúbic de formigó. 

 Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 

 Tipus d'ambient. 

 Tipus, classe i marca del ciment. 

 Consistència. 

 Grandària màxima de l'àrid. 

 Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que 
no conté. 

 Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si 
l'hagués i, en cas contrari, indicació expressa que no conté. 

 Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc). 

 Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics 
de formigó fresc. 

 Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona 
que procedeixi a la descàrrega. 

 Hora límit d'ús per al formigó. 

c) Després del subministrament: 

 El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física 
amb poder de representació suficient. 

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la 
Direcció Facultativa, una còpia compulsada per persona física dels certificats que 
avalin que els productes que se subministraran estan en possessió d'un distintiu 
de qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació: 

 Identificació de l'entitat certificadora. 

 Logotip del distintiu de qualitat. 

 Identificació del fabricant. 

 Abast del certificat. 

 Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació). 

 Nombre de certificat. 
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 Data d'expedició del certificat. 

Assajos: 

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es 
realitzin d'una manera contínua mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran 
les degudes precaucions per a evitar la disgregació de la barreja. 

4. Recomanacions per a el seu ús en obra 

El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la 
col·locació del formigó, no ha de ser major d'hora i mitja. En temps calorós, o 
sota condicions que contribueixin a un ràpid enduriment del formigó, el temps 
límit haurà de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense 
perjudicar la qualitat del formigó, augmentin el temps d'enduriment 

a) Formigonat en temps fred: 

 La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el 
motlle o encofrat, no serà inferior a 5°C. 

 Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) 
la temperatura de les quals sigui inferior a zero graus centígrads. 

 En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, 
dintre de les quaranta-vuit hores següents, pugui descendir la 
temperatura ambienti per sota de zero graus centígrads. 

 En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps 
de gelades, s'adoptaran les mesures necessàries per a garantir que, 
durant l'adormiment i primer enduriment del formigó, no es produiran 
deterioracions locals en els elements corresponents, ni minvaments 
permanents apreciables de les característiques resistents del material. 

b) Formigonat en temps calorós: 

Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se 
suspendrà el formigonat, tret que, prèvia autorització expressa de la Direcció 
d'Obra, s'adoptin mesures especials. 

2.1.3. Acers per a formigó armat 
ACERS CORRUGATS 

1. Condicions de subministrament 

Els acers s'han de transportar protegits adequadament contra la pluja i 
l'agressivitat de l'atmosfera ambiental. 

2. Recepció i control 

Documentació dels subministraments: 
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Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció 
Facultativa, qualsevol document d'identificació del producte exigit per la 
reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direcció facultativa. Es 
facilitaran els següents documents: 

a) Abans del subministrament: 

 Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament. 

 Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntaran els certificats d'assaig 
que garanteixin el compliment de les següents característiques: 

 Característiques mecàniques mínimes garantides pel fabricant. 

 Absència d'esquerdes després de l'assaig de doblegat-desdoblegat. 

 Aptitud al doblegat simple. 

 Els acers soldables amb característiques especials de ductilitat 
haurien de complir els requisits dels assajos de fatiga i deformació 
alternativa. 

 Característiques d'adherència. Quan el fabricant garanteixi les 
característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga, 
presentarà un certificat d'homologació d'adherència, en el qual 
constarà, almenys: 

 Marca comercial de l'acer. 

 Forma de subministrament: barra o rotllo. 

 Límits admissibles de variació de les característiques geomètriques 
dels ressalts. 

 Composició química. 

 En la documentació, a més, constarà: 

 El nom del laboratori. En el cas que no es tracti d'un laboratori públic, 
declaració d'estar acreditat per a l'assaig referit. 

 Data d’emissió del certificat. 

b) Durant el subministrament: 

 Les fulles de subministrament de cada partida o remesa. 

 Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del 
sistema d'identificació de l'acer que hagi emprat el fabricant. 

 La classe tècnica s'especificarà mitjançant un codi d'identificació del tipus 
d'acer mitjançant engrandiments o omissions de corrugues o gràfiles. A 
més, les barres corrugades haurien de dur gravades les marques 
d'identificació que inclouen informació sobre el país d'origen i el fabricant. 
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 En el cas que el producte d'acer corrugat sigui subministrat en rotllo o 
procedeixi d'operacions de redreçat prèvies al seu subministrament, haurà 
d'indicar-se explícitament en la corresponent fulla de subministrament. 

 En el cas de barres corrugades en les quals, donades les característiques 
de l'acer, es precisi de procediments especials per al procés de soldadura, 
el fabricant haurà d'indicar-los. 

c) Després del subministrament: 

El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb 
poder de representació suficient. 

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la 
Direcció Facultativa, una còpia compulsada per persona física dels certificats que 
avalin que els productes que se subministraran estan en possessió d'un distintiu 
de qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació: 

 Identificació de l'entitat certificadora. 

 Logotip del distintiu de qualitat. 

 Identificació del fabricant. 

 Abast del certificat. 

 Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació). 

 Nombre de certificat. 

 Data d'expedició del certificat. 

Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció 
del nivell de garantia del distintiu i d'acord amb l'indicat en el projecte i 
l'establert en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), si la documentació 
aportada és suficient per a l'acceptació del producte subministrat o, si escau, 
quines comprovacions han d'efectuar-se. 

Assajos: 

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest 
material es realitza segons la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

 En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els 
seus resultats acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat 
nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates, tant de 
l'entrada de la mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs. 

 Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de 
la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, a la Direcció 
Facultativa. 

3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

 Durant l'emmagatzematge els armadures és protegiran adequadament 
contra la pluja i de l'agressivitat de l'atmosfera ambiental. Fins el moment 
de la seva ocupació, és conservessin en obra, curosament classificades 
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segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantir la 
necessària traçabilitat. 

 Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període 
d'emmagatzematge en obra, s'examinarà l'estat de la seva superfície, amb 
la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una 
lleugera capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera 
perjudicial per la seva utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues 
de pes per oxidació superficial, comprovades després d'una neteja amb 
raspall de filferros fins llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a l'1% 
respecte el pes inicial de la mostra. 

 En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar 
exemptes de substàncies estranyes en la seva superfície tals com grassa, 
oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva 
bona conservació o la seva adherència. 

 L'elaboració d'armadures mitjançant processos de ferralla requereix 
disposar d'unes instal·lacions que permetin desenvolupar, almenys, les 
següents activitats: 

 Emmagatzematge dels productes d'acer emprats. 

 Procés de redreçat, en el cas d'emprar-se acer corrugat subministrat 
en rotllo. 

 Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas. 

4. Recomanacions per a el seu ús en obra 

 Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les 
consideracions relatives als espessors de recobriment. 

 Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les 
armadures amb altres metalls de molt diferent potencial galvànic. 

 Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o 
addicions) que continguin ions desapassivants, com clorurs, sulfurs i 
sulfats, en proporcions superiors a les establertes. 

2.1.4. Acers per a estructures metàl·liques 

ACERS EN PERFILS LAMINATS 

1. Condicions de subministrament 

 Els acers s'han de transportar d'una manera segura, de manera que no es 
produeixin deformacions permanents i els danys superficials siguin 
mínims. Els components han d'estar protegits contra possibles danys en 
els punts de bragat (per on se subjecten per a hissar-los). 

 Els components prefabricats que s'emmagatzemen abans del transport o 
del muntatge han d'estar apilats per sobre del terreny i sense contacte 
directe amb aquest. Ha d'evitar-se qualsevol acumulació d'aigua. Els 
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components han de mantenir-se nets i col·locats de manera que s'evitin 
les deformacions permanents. 

2. Recepció i control 

Documentació dels subministraments: 

a) Per als productes plans: 

 Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes plans 
dels tipus S235, S275 i S355 de grau JR queda a elecció del fabricant. 

 Si en la comanda es sol·licita inspecció i assaig, s'haurà d'indicar: 

 Tipus d'inspecció i assajos (específics o no específics). 

 El tipus de document de la inspecció. 

b) Per als productes llargs: 

 Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes llargs 
dels tipus S235, S275 i S355 de grau JR queda a elecció del fabricant. 

Assajos: 

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la normativa vigent. 

3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

 Si els materials han estat emmagatzemats durant un llarg període de 
temps, o d'una manera tal que poguessin haver sofert una deterioració 
important, haurien de ser comprovats abans de ser utilitzats, per a 
assegurar-se que segueixen complint amb la norma de producte 
corresponent. Els productes d'acer resistents a la corrosió atmosfèrica 
poden requerir un regalim lleuger abans de la seva ocupació per a 
proporcionar-los una base uniforme per a l'exposició a la intempèrie. 

 El material haurà d'emmagatzemar-se en condicions que compleixin les 
instruccions del seu fabricant, quan es disposi d'aquestes. 

4. Recomanacions per a el seu ús en obra 

El material no haurà d'emprar-se si s'ha superat la vida útil en magatzem 
especificada pel seu fabricant. 

2.1.5. Terres de fusta 

TERRES DE FUSTA 

1. Condicions de subministrament 

Les taules s'han de subministrar en paquets que les protegeixin dels canvis 
d'humitat i de les agressions mecàniques. 

2. Recepció i control 

Documentació dels subministraments: 
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Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que 
compleix els requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació 
de la conformitat. 

Assajos: 

La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es 
realitza segons la normativa vigent. 

3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

 L'emmagatzematge es realitzarà en el seu embalatge. 

 Es mantindran a llocs coberts, secs i ben ventilats. 

 S'apilaran horitzontalment sobre superfícies planes, en piles d'un metre 
com a màxim, de manera que no es deformin. 

4. Recomanacions per a el seu ús en obra 

 Els taulers de terres flotants no s'han de col·locar fins que els treballs 
humits hagin acabat i l'edifici estigui sec. 

 Els terres flotants s'han de protegir en front d'esquitxades. 

 Les canonades d'aigua freda i calenta incloses en el sistema s'han d'aïllar 
tèrmicament. 

 Per a la col·locació del terra de fusta, es partirà d'una base anivellada i 
neta, amb un grau d'humitat adequat per a la seva instal·lació. Si es tracta 
d'una rehabilitació, pot deixar-se el paviment anterior. 

2.2. Prescripcions quant a l'Execució per Unitat 
d'Obra. 

Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra 
s'organitzen en els següents apartats: 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA 
UNITAT D'OBRA. 

S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant 
físiques com a químiques, entre els diversos components que componen la unitat 
de obra, o entre el suport i els components. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 

Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la 
componen, amb la nomenclatura específica correcta de cadascun d'ells, d'acord 
als criteris que marca la pròpia normativa. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ. 

S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
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Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, 
amidament que després serà comprovat en obra. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE 
LES UNITATS D'OBRA. 

Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el 
Director de l'Execució de l'Obra haurà rebut els materials i els certificats 
acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent pel 
tècnic redactor del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del 
Director de l'Execució de l'Obra de tots els materials que constitueixen la unitat 
d'obra. 

Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les 
condicions del suport, les condicions ambientals de l'entorn, i la qualificació de la 
mà d'obra, en el seu cas. 

 DEL SUPORT. 

S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats 
d'obra realitzades prèviament, que poden servir de suport a la nova unitat 
d'obra. 

 AMBIENTALS. 

En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es 
podran iniciar els treballs d'execució de la unitat d'obra, s'hauran 
d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures protectores. 

 DEL CONTRACTISTA. 

En alguns casos, serà necessària la presentació al Director de l'Execució de 
l'Obra d'una sèrie de documents per part del Contractista, que acreditin la 
seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar 
cert tipus de treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes 
constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica (DIT), 
hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per 
empreses especialitzades i qualificades, reconegudes per aquesta i sota el 
seu control tècnic. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ. 

En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, 
assegurant a cada moment les condicions que permetin aconseguir el nivell de 
qualitat previst per a cada element constructiu en particular. 

 FASES D'EXECUCIÓ. 

S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés 
d'execució de la unitat d'obra. 

 CONDICIONS D’ACABAMENT. 

En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les quals s'ha 
de finalitzar una determinada unitat d'obra, perquè no interfereixi 
negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats. 
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Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat 
d'obra, el Contractista retirarà els mitjans auxiliars i procedirà a la neteja 
de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de 
materials i altres residus originats per les operacions realitzades per a 
executar la unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i transportats 
a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o 
transferència. 

PROVES DE SERVEI 

En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a 
realitzar pel propi Contractista o empresa instal·ladora, el cost de les quals es 
troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra. 

Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la 
unitat d'obra, i que és obligatòria la seva realització per mitjà de laboratoris 
acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X de 
Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM). 

Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no 
està inclòs en el preu de la unitat d'obra el cost de l'assaig de densitat i humitat 
"in situ". 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per 
a la correcta conservació i manteniment en obra, fins a la seva recepció final. 

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I 
ABONAMENT DE LES MATEIXES. 

Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada 
superats tots els controls de qualitat i obtinguda l'acceptació final per part del 
Director d'Execució de l'Obra. 

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si 
escau, d'acord amb les normes que estableix aquest capítol, tindrà lloc en 
presència i amb intervenció del Contractista, entenent que aquest renúncia a tal 
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el 
resultat que el Director d'Execució de l'Obra consigni. 

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els 
mencionats preus s'abonaran per les unitats acabades i executades d'acord amb 
el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa a 
l'Execució per Unitat d'Obra. 

Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació 
i ocupació dels materials, maquinària, mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per 
a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com 
quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals 
com indemnitzacions per danys a tercers o ocupacions temporals i costos 
d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per a 
la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés 
d'execució de les obres com per les instal·lacions auxiliars. 

Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat 
d'obra, les operacions descrites en el procés d'execució, els assajos i proves de 
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servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències, 
taxes o similars. 

No s'abonarà al Contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit 
en els plànols o en les modificacions autoritzades per la Direcció facultativa. 
Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves 
dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la 
Direcció facultativa per a resoldre qualsevol defecte d'execució 

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT. 

A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els 
diferents capítols d'obra. 

 ACONDICIONAMENT DEL TERRENY. 

Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les 
terres una vegada extretes. Per a això, la forma d'obtenir el volum de 
terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge 
d'esponjament mig que procedeixi, en funció de les característiques del 
terreny. 

Volum de farciment en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat 
del farciment una vegada finalitzat el procés de compactació. 

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les 
dimensions de les seccions teòriques especificades en els plànols de 
Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat 
amb majors dimensions. 

 FONAMENTACIONS. 

Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar 
les dimensions de les seccions teòriques especificades en els plànols de 
Projecte, independentment que la superfície ocupada pel formigó hagués 
quedat amb majors dimensions. 

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les 
dimensions de les seccions teòriques especificades en els plànols de 
Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat 
amb majors dimensions. 

 ESTRUCTURES. 

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les 
dimensions de les seccions teòriques especificades en els plànols de 
Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals 
haguessin quedat amb majors dimensions. 

 ESTRUCTURES METÀL·LIQUES. 

Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements 
estructurals metàl·lics els pesos nominals que, segons dimensions i tipus 
d'acer figurin en taules. 

 ESTRUCTURES (FORJATS). 
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Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície 
dels forjats de cara exterior a cara exterior dels cèrcols que delimiten el 
perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o passos 
de forjats que tinguin una superfície major de X m². 

En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus 
unitaris distints, que donin suport o encastin en una jàssera o mur de 
càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat 
s'amidarà des de fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de 
la jàssera o mur de càrrega comuna. 

En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la 
superfície de la cara inferior del forjat, amb el mateix criteri anteriorment 
assenyalat per a la deducció de buits. 

 ESTRUCTURES (MURS). 

Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri 
que per a façanes i particions. 

 FAÇANES I PARTICIONS. 

Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments 
verticals de façanes i particions descomptant únicament aquells buits la 
superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que: 

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda 
com si no hi hagués buits. Al no deduir cap buit, en compensació de 
mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de formació de 
queixals en brancals i llindes. 

Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície 
d'aquests buits, però es sumarà al mesurament la superfície de la part 
interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals. 

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i 
particions descomptant la superfície de tots els buits, però s'inclou 
l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, així com 
els materials que formen llindes, brancals i escopidors. 

Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui 
queixals i llinda per a porta o finestra. En cas de tractar-se d'un buit en la 
fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el mateix a 
l'amidar la fàbrica, sigui com sigui la seva superfície. 

En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar 
suport directament en el forjat, recolzin en una o dues filades de 
regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar 
l'amidament de les unitats d'obra es mesurarà la seva alçada des del forjat 
i, en compensació, no es mesurarà les filades de regularització. 

 INSTAL·LACIONS. 

Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament 
longitudinal resultant, considerant, si escau, els trams ocupats per peces 
especials. 
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 REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT). 

Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². 
Els paraments verticals i horitzontals s'amidaran a cinta correguda, sense 
descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits de major 
superfície, es descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En 
ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de queixals, fons de llindes 
i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de 
descompte, sigui com sigui la seva dimensió. 

2.2.1. Condicionament del terreny 

1. Unitat d'obra ADL010: Esbrossada i neteja del terreny, profunditat 
mínima de 25 cm, amb mitjans mecànics, retirada dels materials 
excavats i càrrega a camió, sense incloure transport a l'abocador 
autoritzat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 

Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Compren els treballs 
necessaris per retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització: 
arbres, plantes, calcinals, brolla, brossa, fustes caigudes, runes, brosses o 
qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que l'espessor 
de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm. Inclús transport de 
la maquinària, retirada dels materials excavats i càrrega a camió, sense incloure 
transport a l'abocador autoritzat. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ. 

Execució: 

 NTE-ADE. Condicionament del terreny. Desmunts: Explanacions. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 

Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE 
LES UNITATS D'OBRA. 

 DEL SUPORT. 

Inspecció ocular del terreny. Es comprovarà la possible existència de 
servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus 
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

 DEL CONTRACTISTA. 

Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels 
treballs a realitzar, sol·licitarà de les corresponents companyies 
subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com 
les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia 
elèctrica. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ. 
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 FASES D'EXECUCIÓ. 

Replanteig previ. Remoció dels materials d'esbrossada. Retirada i 
disposició dels materials objecte d'esbrossada. Càrrega a camió. 

 CONDICIONS D’ACABAMENT. 

La superfície del terreny quedarà neta i en condicions adequades per a 
poder realitzar el replanteig definitiu de l'obra. 

 COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I 
ABONAMENT DE LES MATEIXES. 

Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada 
segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres 
elements d'unió. 

2. Unitat d'obra ADE010: Excavació en pous per fonamentacions en terra 
d'argila semidura, amb mitjans mecànics, retirada dels materials 
excavats i càrrega a camió. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 

Excavació de terres a cel obert per formació de pous per fonamentacions fins a 
una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins 
assolir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la 
maquinaria, refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de 
l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ. 

Execució: 

 CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Fonaments. 

 NTE-ADZ. Condicionament del terreny. Desmunts: Rases i pous. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 

Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació 
gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE 
LES UNITATS D'OBRA. 

 DEL SUPORT. 

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, 
xarxes de servei o qualsevol tipus d'instal·lacions que poden resultar 
afectades per les obres a iniciar. Es disposarà de la informació topogràfica 
i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del 
terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i 
que inclourà, entre d'altres dades: tipus, humitat i compacitat o 
consistència del terreny. Es disposaran punts fixes de referència en llocs 
que puguin veure’s afectats per la excavació, als quals es referiran totes 
les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels 
punts del terreny. Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis 
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mitgers i de les construccions pròximes que poden veure’s afectades per 
les excavacions. 

 DEL CONTRACTISTA. 

Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels 
treballs a realitzar, sol·licitarà de les corresponents companyies 
subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com 
les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia 
elèctrica. Notificarà al Director d'Execució de l'obra, amb l'antelació 
suficient, l'inici de les excavacions. En cas de realitzar-se qualsevol tipus 
d’entibació del terreny, presentarà al Director d'Execució de l'obra, per a la 
seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ. 

 FASES D'EXECUCIÓ. 

Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de 
les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en 
successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i 
laterals a ma, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres 
excavades. 

 CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 

El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 

Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o 
ensorrada per part de les aigües de vessament. Es prendran les mesures 
oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen 
inamovibles. En tant s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les 
excavacions es conservaran les entibacions realitzades, que només podran 
portar-se, total o parcialment, prèvia comprovació del Director d'Execució de 
l'obra i en la forma i terminis que aquest dictamini. 

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I 
ABONAMENT DE LES MATEIXES. 

Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense 
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert 
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al 
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre 
ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de 
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el 
Director d'Execució de l'obra. 

3. Unitat d'obra ADE010b: Excavació en rases per fonamentacions en 
terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, retirada dels 
materials excavats i càrrega a camió. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 

Excavació de terres a cel obert per formació de rases per fonamentacions fins a 
una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins 
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assolir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la 
maquinaria, refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de 
l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ. 

Execució: 

 CTE. DB SE-C Seguretat estructural: Fonaments. 

 NTE-ADZ. Condicionament del terreny. Desmunts: Rases i pous. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 

Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació 
gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE 
LES UNITATS D'OBRA. 

 DEL SUPORT. 

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, 
xarxes de servei o qualsevol tipus d'instal·lacions que poden resultar 
afectades per les obres a iniciar. Es disposarà de la informació topogràfica 
i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del 
terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i 
que inclourà, entre d'altres dades: tipus, humitat i compacitat o 
consistència del terreny. Es disposaran punts fixes de referència en llocs 
que puguin veure’s afectats per la excavació, als quals es referiran totes 
les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels 
punts del terreny. Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis 
mitgers i de les construccions pròximes que poden veure’s afectades per 
les excavacions. 

 DEL CONTRACTISTA. 

Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels 
treballs a realitzar, sol·licitarà de les corresponents companyies s 
subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com 
les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia 
elèctrica. Notificarà al Director d'Execució de l'obra, amb l'antelació 
suficient, l'inici de les excavacions. En cas de realitzar-se qualsevol tipus 
d’entibació del terreny, presentarà al Director d'Execució de l'obra, per a la 
seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ. 

 FASES D'EXECUCIÓ. 

Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de 
les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en 
successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i 
laterals a ma, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres 
excavades. 

 CONDICIONS D’ACABAMENT. 
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El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 

Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o 
ensorrada per part de les aigües de vessament. Es prendran les mesures 
oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen 
inamovibles. En tant s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les 
excavacions es conservaran les entibacions realitzades, que només podran 
portar-se, total o parcialment, prèvia comprovació del Director d'Execució de 
l'obra i en la forma i terminis que aquest dictamini. 

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I 
ABONAMENT DE LES MATEIXES. 

Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense 
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert 
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al 
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre 
ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de 
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el 
Director d'Execució de l'obra. 

4. Unitat d'obra ADT010: Transport de terres dins de l'obra, amb càrrega 
mecànica sobre camió de 12 t. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 

Transport de terres amb camió de 12 t dels productes procedents de l'excavació 
de qualsevol tipus de terreny dins la obra, considerant el temps d'espera per a la 
càrrega mecànica, anada, descàrrega i tornada. Sense incloure la càrrega en 
obra. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 

Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades 
cadascuna d'elles per el seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb 
el tipus de terreny considerat. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE 
LES UNITATS D'OBRA. 

 DEL SUPORT. 

Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les 
zones de treball i vies de circulació, per a l'organització del tràfic. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ. 

 FASES D'EXECUCIÓ. 

Transport de terres dins de l'obra, amb protecció de les mateixes 
mitjançant la seva cobertura amb teles. 

 CONDICIONS D’ACABAMENT. 

Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran 
completament netes de qualsevol tipus de residus. 
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COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I 
ABONAMENT DE LES MATEIXES. 

Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat 
segons especificacions de Projecte. 

2.2.2. Fonamentacions 

1. Unitat d'obra CRL010: Capa de formigó de neteja HL-150/B/20 
fabricat en central i abocat amb cubilot, de 10 cm d'espessor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 

Formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, 
de 10 cm d'espessor, mitjançant l'abocament amb cubilot de formigó HL-
150/B/20 fabricat en central, en el fons de l'excavació prèviament realitzada. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ. 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

 Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

Execució: 

 CTE. DB SE-C Seguretat estructural: Fonaments. 

 CTE. DB HS Salubritat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 

Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de l'excavació, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE 
LES UNITATS D'OBRA. 

 DEL SUPORT. 

Es comprovarà, visualment o mitjançant les proves que es considerin 
oportunes, que el terreny de suport d'aquesta es correspon amb les 
previsions del Projecte. El resultat de tal inspecció, definint la profunditat 
de la fonamentació de cadascun dels suports de l'obra, la seva forma i 
dimensions, i el tipus i consistència del terreny, s'incorporarà a la 
documentació final d'obra. En particular, s'ha de comprovar que el nivell 
de suport de la fonamentació s'ajusta al previst i, apreciablement, 
l'estratigrafia coincideix amb l'estimada en l'estudi geotècnic; que el nivell 
freàtic i les condicions hidrogeològiques s'ajusten a les previstes; que el 
terreny presenta, apreciablement, una resistència i una humitat similars a 
la suposada en l'estudi geotècnic; que no es detecten defectes evidents 
tals com coves, falles, galeries, pous, etc. I, finalment, que no es detecten 
corrents subterrànies que puguin produir soscavació o arrossegaments. 
Una vegada realitzades aquestes comprovacions, es confirmarà l'existència 
dels elements enterrats de la instal·lació de posta a terra, i que el plànol 
de suport del terreny és horitzontal i presenta una superfície neta. 

 AMBIENTALS. 
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Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, 
existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C o es 
prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir la 
temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

 DEL CONTRACTISTA. 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin 
canvis bruscs de les condicions ambientals durant el formigonat o 
posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels 
diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de 
l'obra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ. 

 FASES D'EXECUCIÓ. 

Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i 
compactació del formigó. Coronació i enrasat del formigó. 

 CONDICIONS D’ACABAMENT. 

La superfície quedarà horitzontal i plana. 

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I 
ABONAMENT DE LES MATEIXES. 

Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions de Projecte, 
entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 

2. Unitat d'obra CSZ010: Sabata de fonamentació de formigó armat HA-
25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb cubilot, acer UNE-EN 
10080 B 400 S, quantia 50 kg/m³. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA 
UNITAT D'OBRA. 

Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies 
agressives, es triarà el ciment adequat per a la fabricació del formigó, així com el 
seu dosatge i permeabilitat i l'espessor de recobriment de les armadures. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 

Formació de sabata de fonamentació de formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat 
en central i abocada amb cubilot, amb una quantia aproximada d'acer UNE-EN 
10080 B 400 S de 50 kg/m³. També p/p d'armadures d'espera del suport. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ. 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

 Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

Execució: 

 CTE. DB SE-C Seguretat estructural: Fonaments. 

 NTE-CSZ. Fonamentacions superficials: Sabates. 



Ariadna Barlet Ros  

 - 40 - 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 

Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació 
gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE 
LES UNITATS D'OBRA. 

 DEL SUPORT. 

Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que 
presentarà un plànol de suport horitzontal i una superfície neta. 

 AMBIENTALS. 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, 
existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C o es 
prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir la 
temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

 DEL CONTRACTISTA. 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin 
canvis bruscs de les condicions ambientals durant el formigonat o 
posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels 
diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de 
l'obra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ. 

 FASES D'EXECUCIÓ. 

Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements 
estructurals que es recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i 
fixació de les armadures. Abocament i compactació del formigó. Coronació 
i enrasat de fonaments. Curat del formigó. 

 CONDICIONS D’ACABAMENT. 

El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al 
terreny. La superfície quedarà sense imperfeccions. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 

Es protegiran i senyalitzaran les armadures d'espera. 

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I 
ABONAMENT DE LES MATEIXES. 

Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre 
cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 

3. Unitat d'obra CAV010: Biga de lligat, HA-25/B/20/IIa fabricat en 
central i abocada amb cubilot, acer UNE-EN 10080 B 400 S, quantia 
60 kg/m³. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA 
UNITAT D'OBRA. 
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Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies 
agressives, es triarà el ciment adequat per a la fabricació del formigó, així com el 
seu dosatge i permeabilitat i l'espessor de recobriment de les armadures. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 

Formació de biga trava per alligat de la fonamentació, realitzada amb formigó 
armat HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb cubilot, amb una 
quantia aproximada d'acer UNE-EN 10080 B 400 S de 60 kg/m³. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ. 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

 Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

Execució: 

 CTE. DB SE-C Seguretat estructural: Fonaments. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 

Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació 
gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE 
LES UNITATS D'OBRA. 

 DEL SUPORT. 

Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que 
presentarà un plànol de suport horitzontal i una superfície neta. 

 AMBIENTALS. 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, 
existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C o es 
prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir la 
temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

 DEL CONTRACTISTA. 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin 
canvis bruscs de les condicions ambientals durant el formigonat o 
posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels 
diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de 
l'obra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ. 

 FASES D'EXECUCIÓ. 

Col·locació de l'armadura amb separadors homologats. Abocament i 
compactació del formigó. Coronament i enrasat. Curat del formigó. 

 CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 

El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al 
terreny. 
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 CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 

Es protegiran i senyalitzaran les armadures d'espera. 

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I 
ABONAMENT DE LES MATEIXES. 

Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre 
cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió. 

2.2.3. Estructures 

1. Unitat d'obra EAS006: Placa d'ancoratge d'acer S275JR en perfil pla, 
de 400x400 mm i gruix 12 mm, amb 4 perns d'acer corrugat UNE-EN 
10080 B 400 S de 12 mm de diàmetre i 50 cm de longitud total, 
cargolats amb volanderes, rosca i contrafemella. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA 
UNITAT D'OBRA. 

No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 

Subministrament de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil 
pla, de 400x400 mm i gruix 12 mm, i muntatge sobre 4 perns d'acer corrugat 
UNE-EN 10080 B 400 S de 12 mm de diàmetre i 50 cm de longitud total, 
embotits al formigó fresc, i cargolats amb volanderes, rosca i contrafemella una 
vegada endurit el formigó del fonament. Fins i tot p/p de neteja i preparació de 
la superfície suport, trepant central, anivellació, reblert de l'espai resultant entre 
el formigó endurit i la placa amb morter d'autoanivellació expansiu, aplicació 
d'una protecció anticorrosiva a les rosques i extrems dels perns, talls, platines, 
peces especials, despunts i reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes 
s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ. 

Execució: 

 CTE. DB SE-A Seguretat estructural: Acer. 

 UNE-ENV 1090-1. Execució d’estructures d’acer. Part 1: Regles generals i 
regles per edificació. 

 NTE-EAS. Estructures d’acer: Suports. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 

Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE 
LES UNITATS D'OBRA. 

 DEL CONTRACTISTA. 

Presentarà per a la seva aprovació, al Director d'Execució de l'obra, el 
programa de muntatge de l'estructura, basat en les indicacions del 
Projecte. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ. 

 FASES D'EXECUCIÓ. 

Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat 
dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i 
anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la protecció anticorrosiva. 

 CONDICIONS D’ACABAMENT. 

La posició de la placa serà correcta i estarà lligada amb la fonamentació. 
L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior tractament de protecció. 

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I 
ABONAMENT DE LES MATEIXES. 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 

2. Unitat d'obra EA440U020: Acer S275JR per a estructures i reforços en 
perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i 
pintat amb una capa intermèdia i dues capes d'acabat, col·locat a 
l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS 
PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA 
UNITAT D'OBRA. 

La zona de soldadura no es pintarà. No es posarà en contacte directe l'acer amb 
altres metalls ni amb guixos 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 

Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils 
laminats en calent, mitjançant unions soldades. Treballat i muntat en taller, amb 
preparació de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació 
posterior de dues mans d'imprimació amb un espessor mínim de pel·lícula seca 
de 30 microns per ma, excepte en la zona en que han de realitzar-se soldadures 
en obra, en una distancia de 100 mm des de la vora de la soldadura. Inclús p/p 
de preparació de cantells, soldadures, talls, peces especials, plaques d'arrencada 
i transició de pilar inferior a superior, morter sense retracció per a ataconat de 
plaques, escapçadures i reparació en obra de quants retocs i/o desperfectes 
s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de 
preparació de superfícies i imprimació. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ. 

Execució: 

 CTE. DB SE-A Seguretat estructural: Acer. 

 UNE-ENV 1090-1. Execució d’estructures d’acer. Part 1: Regles generals i 
regles per edificació. 

 NTE-EAS. Estructures d’acer: Suports. 

 NTE-EAV. Estructures d’acer: Bigues 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
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Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE 
LES UNITATS D'OBRA. 

 AMBIENTALS. 

No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 
0°C. 

 DEL CONTRACTISTA. 

Presentarà per a la seva aprovació, al Director d'Execució de l'obra, el 
programa de muntatge de l'estructura, basat en les indicacions del 
Projecte, així com la documentació que acrediti que els soldadors que 
intervinguin en la seva execució estiguin certificats per un organisme 
acreditat. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ. 

 FASES D'EXECUCIÓ. 

Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. 
Col·locació i fixació provisional del suport i les bigues. Aplomat i 
anivellació. Execució de les unions. Reparació de defectes superficials. 

 CONDICIONS D’ACABAMENT. 

Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat 
superficial serà l'adequat per al posterior tractament de protecció. 

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I 
ABONAMENT DE LES MATEIXES. 

Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats 
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

2.2.4. Particions 
Unitat d'obra EB15: Barana d'acer inoxidable austenític de designació 
AISI 304, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 75 cm i 
brèndoles cada 10 cm, de 95 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra 
amb tac d'acer, volandera i femella. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 

Subministrament i col·locació de barana d'acer inoxidable austenític de 
designació AISI 304, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 75 cm i 
brèndoles cada 10 cm, de 95 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac 
d'acer, volandera i femella. Elaborada en taller i muntada en obra. 

El material ha de ser soldable. Ha de contenir crom, crom-níquel o crom-
manganès-níquel, i ser resistent als ambients corrosius. 

La grandària, tipus i disposició dels perfils ha de complir les especificacions de la 
DT. 

La unió dels perfils ha d'estar feta per soldadura. 
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Les peces han de ser rectes excepte indicacions expresses de la DT. 

La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap 
punt, d'una esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha 
de facilitar l'escalada. 

Els extrems han d'estar acabats segons la DT. 

Els muntants han de tenir dispositius d'ancoratge. 

El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra, ha de ser tal 
que sotmesos a les condicions de càrrega més desfavorables, la seva fletxa sigui 
inferior a 1/250 de la llum. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ. 

Muntatge: 

 CTE. DB SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 

Longitud mesurada a eixos en veritable magnitud, segons documentació gràfica 
de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE 
LES UNITATS D'OBRA. 

 DEL SUPORT. 

Es comprovarà que el parament al que s'han de fixar els ancoratges té la 
suficient resistència. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ. 

 FASES D'EXECUCIÓ. 

Replanteig dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Fixació mitjançant 
cargolat a obra de fàbrica. Resolució de les unions entre trams. 

 CONDICIONS D’ACABAMENT. 

El conjunt serà monolític i tindrà bon aspecte. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 

Es protegirà contra cops o càrregues degudes a l'implico de materials o a les 
activitats de l'obra. 

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I 
ABONAMENT DE LES MATEIXES. 

Es mesurarà en veritable magnitud, a eixos, la longitud realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

2.2.5. Instal·lacions 
Unitat d'obra IIX005: Lluminària, de 436x120 mm, per 1 làmpada 
fluorescent compacta TC-L de 21 W. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 
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Subministrament i instal·lació de lluminària, de 436x120 mm, per 1 làmpada 
fluorescent compacta TC-L de 21 W, amb cos de lluminària d'alumini injectat, 
alumini i acer inoxidable, vidre de seguretat, reflector d'alumini pur anoditzat, 
portalàmpades 2 G 11, classe de protecció I, grau de protecció IP 65, aïllament 
classe F. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment 
muntat, connectat i comprovat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 

Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE 
LES UNITATS D'OBRA. 

 DEL SUPORT. 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. El 
parament suport estarà completament acabat. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ. 

 FASES D'EXECUCIÓ. 

Replanteig. Muntatge, fixació i anivellació. Connexió. Col·locació de llums i 
accessoris. 

 CONDICIONS D’ACABAMENT. 

El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme. La fixació al suport serà correcta. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 

Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I 
ABONAMENT DE LES MATEIXES. 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 

2.2.6. Revestiments 

1. Unitat d'obra RMB020: Vernís sintètic, per exteriors, incolor, acabat 
brillant, sobre superfície paviment de fusta, preparació del suport, mà 
de fons protector, insecticida, fungicida i termicida (rendiment: 0,2 
l/m²) i dues mans d'acabat amb vernís sintètic a porus tancat 
(rendiment: 0,083 l/m² cada mà). 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 

Formació de capa de vernís sintètic, per exteriors, incolor, acabat brillant, sobre 
superfície de fusteria de fusta, mitjançant aplicació d'una mà de fons protector, 
insecticida, fungicida i termicida, transparent i incolor, (rendiment: 0,2 l/m²), 
com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb vernís sintètic a porus 
tancat, a base de resines especials i filtres ultraviolat, (rendiment: 0,083 l/m² 
cada mà). Fins i tot preparació del suport mitjançant escatat de la seva superfície 
i posterior neteja, abans de començar l'aplicació de la mà d'emprimació i de cada 
mà de vernís, posar la vorada i tractament de juntes. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ. 

Execució: 

 NTE-RPP. Revestiments de paraments: Pintures. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar 
buits, a dues cares, de fora a fora del tapajunts. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE 
LES UNITATS D'OBRA. 

 DEL SUPORT. 

Es comprovarà que la superfície a revestir està neta de pols i grassa i amb 
el contingut d'humitat adequat. 

 AMBIENTALS. 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 
5°C, plogui o neu. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ. 

 FASES D'EXECUCIÓ. 

Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà de fons. 
Aplicació successiva, amb intervals d'assecat, de les mans d'acabat. 

 CONDICIONS D’ACABAMENT. 

Tindrà bon aspecte. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 

Es protegirà enfront de la pols durant el temps d'assecat i, posteriorment, 
enfront d'accions químiques i mecàniques. 

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I 
ABONAMENT DE LES MATEIXES. 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, 
per ambdues cares, incloent els tapajunts. 

2. Unitat d'obra RLC010: Tractament superficial de protecció 
anticorrosiva per a elements d'acer mitjançant emprimació 
anticorrosiva a força de resina epoxi i fosfat de zinc, aplicada en dues 
mans (100 µ). 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 

Formació de capa de protecció contra l'oxidació en elements d'acer, mitjançant 
emprimació anticorrosiva a força de resina epoxi i fosfat de zinc, aplicada amb 
brotxa, corró de pèl curt o pistola, en dues mans, fins a arribar a un gruix total 
de 100 µ. Fins i tot p/p de neteja de la superfície suport. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ. 

Execució: 
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 CTE. DB SE-A Seguretat estructural: Acer. 

 UNE-ENV 1090-1. Execució d’estructures d’acer. Part 1: Regles generals i 
regles per edificació. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix 
criteri que el suport base. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE 
LES UNITATS D'OBRA. 

 DEL SUPORT. 

Es comprovarà que el suport està net, sec, exempt d'òxids, pols i grasses. 

 AMBIENTALS. 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient o la temperatura 
del suport sigui inferior a 5°C o superior a 30°C. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ. 

 FASES D'EXECUCIÓ. 

Neteja del suport. Aplicació del producte. 

 CONDICIONS D’ACABAMENT. 

Les capes aplicades seran uniformes i tindran adherència entre elles i amb 
el suport. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 

Es protegirà de la pluja almenys durant les 3 hores següents a la seva aplicació. 

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I 
ABONAMENT DE LES MATEIXES. 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, 
amb el mateix criteri que el suport base. 

3. Unitat d'obra UXM010b: Tarima massissa per a exterior, instal·lada 
mitjançant el sistema de fixació vista amb tirafons, formada per 
taules de fusta massissa, d'ipé, de 30x100x800/2800 mm, sense 
tractar, per escatat i greixatge en obra; resistència al lliscament 
classe 3, segons CTE DB SU, fixades sobre llates d'empostissar de 
fusta de pi Suècia, de 65x38 mm, tractats en autoclau, amb 
classificació d'ús classe 4, segons UNE-EN 335-1, separats entre ells 
50 cm, mitjançant cargols galvanitzats de cap aixamfranat de 8x80 
mm; les llates d'empostissar es fixen amb tacs metàl·lics expansius i 
tirafons, sobre base metàl·lica. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 

Subministrament i col·locació mitjançant el sistema de fixació oculta, amb 
tirafons, de tarima massissa per a exterior, formada per taules de fusta 
massissa, d'ipé, de 30x100x800/2800 mm, sense tractar, per escatat i greixatge 
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en obra; resistència al lliscament classe 3, segons CTE DB SU, fixades sobre 
llates d'empostissar de fusta de pi Suècia, de 65x38 mm, tractats en autoclau, 
amb classificació d'ús classe 4, segons UNE-EN 335-1, separades entre elles 50 
cm, mitjançant cargols galvanitzats de 8x80 mm; les llates d'empostissar es 
fixen amb tacs metàl·lics expansius i tirafons, sobre base metàl·lica. Inclús p/p 
de fixació dels posts a les llates d'empostissar mitjançant tirafons llautonats de 
cap hexagonal per a clau Allen (com a mínim 2 sobre l'ample del post), previ 
forat i aixamfranat de la fusta, tacs expansius metàl·lics i tirafons per a fixació de 
les llates d'empostissar a la solera de formigó, peces especials i acabat de la 
fusta mitjançant escatat i greixatge en obra. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ. 

Execució: 

 CTE. DB SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat. 

 NTE-RSR. Revestiments de terres: Peces rígides. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 

Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha 
incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la 
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE 
LES UNITATS D'OBRA. 

 DEL SUPORT. 

Es comprovarà, abans d'iniciar la instal·lació, que estan previstes els 
pendents i desguassos necessaris per evacuar l'aigua d'aportació. Es 
comprovarà que la superfície suport és consistent i regular, amb 
planimetria uniforme per facilitar al màxim l'evacuació d'aigua. Es 
comprovarà que el suport estigui net i sec. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ. 

 FASES D'EXECUCIÓ. 

Execució de la base de formigó. Replanteig, anivellació i fixació de les 
llates d'empostissar. Col·locació dels posts de la primera filada, fixats amb 
un punt de massilla elastomèrica de poliuretà. Fixació dels posts de la 
primera filada sobre les llates d'empostissar. Col·locació i fixació de les 
successives filades. Escatat i oliat de la tarima acabada. 

 CONDICIONS D’ACABAMENT. 

Tindrà una perfecta adherència al suport, bon aspecte i absència de celles. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 

Es protegirà enfront de la humitat. 

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I 
ABONAMENT DE LES MATEIXES. 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 
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2.2.7. Gestió de residus 

1. Unitat d'obra GTA010: Transport de terres amb camió a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus, situat a una distància no limitada. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 

Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de 
qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus, situat a una distància no limitada, considerant el temps 
d'espera per a la càrrega en obra, anada, descàrrega, tornada i cost de 
l'abocament. Sense incloure la càrrega a màquina en obra. construcció. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ. 

Gestió de residus: 

 Regulació de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 

Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades 
cadascuna d'elles per el seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb 
el tipus de terreny considerat. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE 
LES UNITATS D'OBRA. 

 DEL SUPORT. 

Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les 
zones de treball i vies de circulació, per a l'organització del tràfic. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ. 

 FASES D'EXECUCIÓ. 

Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització 
o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva 
cobertura amb teles. 

 CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 

Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran 
completament netes de qualsevol tipus de residus. 

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I 
ABONAMENT DE LES MATEIXES. 

Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat 
segons especificacions de Projecte. 

2. Unitat d'obra GCA010: Classificació a peu d'obra dels residus de 
construcció i/o demolició, separant-los en fraccions (formigó, 
ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i residus 
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perillosos), dins de l'obra en la que es produeixin, amb mitjans 
manuals. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 

Classificació a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició, separant-los 
en les següents fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, 
papers o cartons i residus perillosos; dins de l'obra en la que es produeixin, amb 
mitjans manuals, per a la seva càrrega en el contenidor o camió corresponent. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ. 

Gestió de residus: 

 Regulació de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

Classificació: 

 Operacions de valorització i eliminació de residus i Llista europea de 
residus. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 

Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents 
materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE 
LES UNITATS D'OBRA. 

 DEL SUPORT. 

Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les 
zones de treball i vies de circulació, per a l'organització del tràfic. 

CONDICIONS D’ACABAMENT. 

Quedaran classificats en contenidors diferents els residus inerts no perillosos, i 
en bidons o contenidors especials els residus perillosos. 

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I 
ABONAMENT DE LES MATEIXES. 

Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment classificat 
segons especificacions de Projecte. 

3. Unitat d'obra GRA010b: Transport de residus inertes de formigó 
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5 
m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 

Transport de residus inertes de formigó produïts en obres de construcció i/o 
demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus, considerant anada, descàrrega i tornada. 
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor, i cost de 
l'abocament. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ. 

Gestió de residus: 

 Regulació de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 

Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE 
LES UNITATS D'OBRA. 

 DEL SUPORT. 

Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les 
zones de treball i vies de circulació, per a l'organització del tràfic. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ. 

 FASES D'EXECUCIÓ. 

Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a 
l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

 CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 

Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran 
completament netes de qualsevol tipus de residus. 

COMPROVACIÓ EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE I 
ABONAMENT DE LES MATEIXES. 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions 
de Projecte. 

4. Unitat d'obra GRA010: Transport de residus inerts plàstics produïts en 
obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 

Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o 
demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus, considerant anada, descàrrega i tornada. 
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor, i cost de 
l'abocament. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ. 

Gestió de residus: 

 Regulació de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

EXECUCIÓ, AMIDAMENT I ABONAMENT. 

Com a la unitat d'obra GRA010b 
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5. Unitat d'obra GRA010c: Transport de residus inertes de paper i cartó, 
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5 
m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 

Transport de residus inertes de paper i cartó, produïts en obres de construcció 
i/o demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus, considerant anada, descàrrega i tornada. 
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor, i cost de 
l'abocament. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ. 

Gestió de residus: 

 Regulació de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

EXECUCIÓ, AMIDAMENT I ABONAMENT. 

Com a la unitat d'obra GRA010b 

6. Unitat d'obra GRA010d: Transport de residus inertes de fusta produïts 
en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 

Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de construcció i/o 
demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus, considerant anada, descàrrega i tornada. 
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor, i cost de 
l'abocament. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ. 

Gestió de residus: 

 Regulació de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

EXECUCIÓ, AMIDAMENT I ABONAMENT. 

Com a la unitat d'obra GRA010b 

7. Unitat d'obra GRA010e: Transport de residus inerts metàl•lics 
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5 
m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 
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Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o 
demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus, considerant anada, descàrrega i tornada. 
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor, i cost de 
l'abocament. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ. 

Gestió de residus: 

 Regulació de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

EXECUCIÓ, AMIDAMENT I ABONAMENT. 

Com a la unitat d'obra GRA010b 

2.3. Prescripcions sobre verificacions en l'edifici 
acabat 

D'acord amb l'article 7.4 del CTE, a l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el seu 
conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, totalment 
acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter 
voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present plec, per 
part del constructor, i al seu càrrec, independentment de les ordenades per la 
Direcció Facultativa i les exigides per la legislació aplicable, que seran realitzades 
per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament en el 
capítol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) 
del projecte. 

2.3.1. Fonamentacions 
Segons el CTE DB SE C, en el seu apartat 4.6.5, abans de la posada en servei de 
l'edifici s'ha de comprovar, per part del Director d'Execució de l'Obra, que: 

 La fonamentació es comporta en la forma prevista en el projecte. 

 No s'aprecia que s'estiguin superant les càrregues admissibles. 

 Els assentaments s'ajusten al previst, si, en casos especials, així ho 
exigeix el projecte o el Director d'Obra. 

 No s'han plantat arbres les arrels dels quals puguin originar canvis 
d'humitat en el terreny de fonamentació, o creat zones verdes el drenatge 
de les quals no estigui previst en el projecte, sobretot en terrenys 
expansius. 

Així mateix, és recomanable controlar els moviments del terreny per a qualsevol 
tipus de construcció, per part de l'empresa constructora, i obligatori en el cas 
d'edificis del tipus C-3 (construccions entre 11 i 20 plantes) i C-4 (conjunts 
monumentals o singulars i edificis de més de 20 plantes), mitjançant 
l'establiment per part d'una organització amb experiència en aquest tipus de 
treballs, dirigida per un tècnic competent, d'un sistema d'anivellació per controlar 
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l'assentament a les zones més característiques de l'obra, en les següents 
condicions: 

 El punt de referència ha d'estar protegit de qualsevol eventual pertorbació, 
de manera que pugui considerar-se com a immòbil durant tot el període 
d'observació. 

 El nombre de pilars a anivellar no serà inferior al 10% del total de 
l'edificació. En el cas que la superestructura es recolzi sobre murs, es 
preveurà un punt d'observació cada 20 m de longitud, com a mínim. En 
qualsevol cas, el nombre mínim de referències d'anivellació serà de 4. La 
precisió de l'anivellació serà de 0,1 mm. 

 La cadència de lectures serà l'adequada per advertir qualsevol anomalia en 
el comportament de la fonamentació. És recomanable efectuar-les en 
completar-se el 50% de l'estructura, al final de la mateixa, i en acabar els 
envans de cada dues plantes. 

 El resultat final de les observacions s'incorporarà a la documentació de 
l'obra. 

2.3.2. Estructures 
Un cop finalitzada l'execució de cada fase de l'estructura, en entrar en càrrega es 
comprovarà visualment el seu eficaç comportament, per part de la Direcció 
d'Execució de l'Obra, verificant que no es produeixen deformacions no previstes 
en el projecte ni apareixen esquerdes en els elements estructurals. 

En cas contrari i quan s'apreciï algun problema, s'han de realitzar proves de 
càrrega, el cost de la qual serà a càrrec de l'empresa constructora, per avaluar la 
seguretat de l'estructura, en la seva totalitat o d'una part d'ella. Aquestes proves 
de càrrega es realitzaran d'acord amb un Pla d'Assaigs que avaluï la viabilitat de 
les proves, per una organització amb experiència en aquest tipus de treballs, 
dirigida per un tècnic competent. 

2.3.3. Instal·lacions 
Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per 
l'empresa instal·ladora, que disposarà dels mitjans materials i humans necessaris 
per a la seva realització. 

Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del 
director d'Execució de l'Obra, que ha de donar la seva conformitat tant al 
procediment seguit com als resultats obtinguts. 

Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells 
o subsistemes, passaran a formar part de la documentació final de la instal·lació. 
S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada equip, les dades de 
funcionament segons projecte i les dades mesurades en obra durant la posada 
en marxa. 

Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia 
per realitzar proves, es sol·licitarà a l'empresa subministradora d'energia un 
subministrament provisional per a proves, per l'instal·lador autoritzat o pel 
director de la instal·lació, i sota la seva responsabilitat. 
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Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la 
realització d'aquestes proves finals, així com les despeses ocasionades per 
l'incompliment de les mateixes. 
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CAPÍTOL 1: 

AMIDAMENTS 

1.1. Condicionament del terreny 
Nº Descripció Amidament Ut 

1.1.- Moviment de terres 

1.1.1.- Esbrossar i neteja 

1.1.1.1 Esbrossada i neteja del terreny, profunditat mínima de 25 cm, 
amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i 
càrrega a camió, sense incloure transport a l'abocador 
autoritzat. 700,000 m² 

1.1.2.- Excavacions de rases i pous 

1.1.2.1 Excavació en pous per fonamentacions en terra d'argila 
semidura, amb mitjans mecànics, retirada dels materials 
excavats i càrrega a camió. 2,880 m³ 

1.1.2.2 Excavació en rases per fonamentacions en terra d'argila 
semidura, amb mitjans mecànics, retirada dels materials 
excavats i càrrega a camió. 0,650 m³ 

1.1.3.- Transports 

1.1.3.1 Transport de terres dins de l'obra, amb càrrega mecànica 
sobre camió de 12 t. 3,600 m³ 

1.2. Fonamentacions 
Nº Descripció Amidament Ut 

2.1.- Regularització 

2.1.1.- Formigó de neteja 

2.1.1.1 Capa de formigó de neteja HL-150/B/20 fabricat en central i 
abocat amb cubilot, de 10 cm d'espessor. 6,800 m² 
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2.2.- Superficials 

2.2.1.- Sabates 

2.2.1.1 Sabata de fonamentació de formigó armat HA-25/B/20/IIa 
fabricat en central i abocada amb cubilot, acer UNE-EN 10080 
B 400 S, quantia 50 kg/m³. 2,304 m³ 

2.3.- Traves 

2.3.1.- Bigues entre sabates 

2.3.1.1 Biga de lligat, HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada 
amb cubilot, acer UNE-EN 10080 B 400 S, quantia 60 kg/m³. 0,416 m³ 

1.3. Estructures 
Nº Descripció Amidament Ut 

3.1.- Acer 

3.1.1.- Estructura d'acer en perfils laminats 

3.1.1.1 Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o 
planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb 
una capa intermèdia i dues capes d'acabat, col·locat a l'obra, 
inclòs elements de fixació i soldadures 4.960,000 kg 

3.1.1.2 Placa d'ancoratge d'acer S275JR en perfil pla, de 400x400 
mm i gruix 12 mm, amb 4 perns d'acer corrugat UNE-EN 
10080 B 400 S de 12 mm de diàmetre i 50 cm de longitud 
total, cargolats amb volanderes, rosca i contrafemella. 4,000 Ut 

3.2.- Elements especials per a estructures 

3.2.1 Suport de neoprè armat per a recolzaments 8,000 dm3 

1.4. Particions 
Nº Descripció Amidament Ut 

4.1.- Defenses 

4.1.1.- Baranes i passamans 

4.1.1.1 Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, 
amb passamà, travesser inferior, muntants cada 75 cm i 
brèndoles cada 10 cm, de 95 cm d'alçària, fixada 
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella 36,000 m 

1.5. Instal·lacions 
Nº Descripció Amidament Ut 

5.1.- Il·luminació 

5.1.1.- Exterior 
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5.1.1.1 Lluminària per a encastar a la paret, de 436x120 mm, per 1 
làmpada fluorescent compacta TC-L de 18 W. 10,000 Ut 

1.6. Revestiments 
Nº Descripció Amidament Ut 

6.1.- Terres i paviments 

6.1.1.- Fustes 

6.1.1.1 Tarima massissa per a exterior, instal·lada mitjançant el 
sistema de fixació vista amb tirafons, formada per taules de 
fusta massissa, d'ipé, de 28x145x800/2800 mm, sense 
tractar, per escatat i greixatge en obra; resistència al 
lliscament classe 3, segons CTE DB SU, fixades sobre llates 
d'empostissar de fusta de pi Suècia, de 65x38 mm, tractats en 
autoclau, amb classificació d'ús classe 4, segons UNE-EN 335-
1, separats entre ells 50 cm, mitjançant cargols galvanitzats 
de cap aixamfranat de 8x80 mm; les llates d'empostissar es 
fixen amb tacs metàl·lics expansius i tirafons, sobre base 
metàl·lica. 50,000 m² 

6.2.- Revestiments sobre base de fusta 

6.2.1.- Vernissos 

6.2.1.1 Vernís sintètic, per exteriors, incolor, acabat brillant, sobre 
superfície d'element pavimentació de fusta, preparació del 
suport, mà de fons protector, insecticida, fungicida i termicida 
(rendiment: 0,2 l/m²) i dues mans d'acabat amb vernís 
sintètic a porus tancat (rendiment: 0,083 l/m² cada mà). 50,000 m² 

6.3.- Tractaments superficials de protecció 

6.3.1.- Anticorrosió 

6.3.1.1 Tractament superficial de protecció anticorrosiva per a 
elements d'acer mitjançant emprimació anticorrosiva a força 
de resina epoxi i fosfat de zinc, aplicada en dues mans (100 
µ). 20,000 m² 

1.7. Gestió de residus 
Nº Descripció Amidament Ut 

7.1.- Transport de terres 

7.1.1.- Transport de terres amb camió 

7.1.1.1 Transport de terres amb camió a abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus, situat a una distància no limitada. 10,000 m³ 

7.2.- Classificació de residus 

7.2.1.- Classificació dels residus de la construcció 
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7.2.1.1 Classificació a peu d'obra dels residus de construcció i/o 
demolició, separant-los en fraccions (formigó, ceràmics, 
metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i residus 
perillosos), dins de l'obra en la que es produeixin, amb 
mitjans manuals. 10,000 m³ 

7.3.- Transport de residus inertes 

7.3.1.- Transport de residus inertes amb contenidor 

7.3.1.1 Transport de residus inertes de formigó produïts en obres de 
construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització 
o eliminació de residus. 1,000 Ut 

7.3.1.2 Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de 
construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització 
o eliminació de residus. 1,000 Ut 

7.3.1.3 Transport de residus inertes de paper i cartó, produïts en 
obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5 m³, 
a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització 
o eliminació de residus. 1,000 Ut 

7.3.1.4 Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de 
construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització 
o eliminació de residus. 1,000 Ut 

7.3.1.5 Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de 
construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5 m³, a 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització 
o eliminació de residus. 1,000 Ut 

1.8. Control de qualitat i assaigs 
Nº Descripció Amidament Ut 

8.1.- Condicionament del terreny 

8.1.1 Assaigs de sòl seleccionat. Assaigs a laboratori: Proctor 
Modificat. Assaigs "in situ": densitat i humitat; placa de 
càrrega. 1,000 Ut 

8.2.- Estructures de formigó 

8.2.1.- Barres d'acer corrugat 

8.2.1.1 Assaig sobre una mostra de barres d'acer corrugat d'un 
mateix lot, amb determinació de: secció mitja equivalent, 
característiques geomètriques del corrugat, doblat/desdoblat. 1,000 Ut 

8.2.1.2 Assaig sobre una mostra de barres d'acer corrugat de cada 
diàmetre, amb determinació de característiques mecàniques. 1,000 Ut 

8.2.2.- Formigons fabricats en central 
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8.2.2.1 Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: 
consistència del formigó fresc mitjançant el mètode 
d'assentament del con d'Abrams. 1,000 Ut 

8.2.2.2 Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: 
consistència del formigó fresc mitjançant el mètode 
d'assentament del con d'Abrams i resistència característica a 
compressió del formigó endurit mitjançant control estadístic 
amb fabricació de sis provetes, curat, escairament i ruptura a 
compressió. 1,000 Ut 

8.2.3.- Assaigs informatius 

8.2.3.1 Assaig sobre proveta testimoni de formigó endurit de 50 mm 
de diàmetre i 100 mm de longitud, prèviament extrets 
mitjançat sonda rotativa de fonamentació. 1,000 Ut 

8.2.3.2 Informe de resultats de l'assaig a compressió sobre provetes 
testimoni extretes del formigó endurit. 1,000 Ut 

8.3.- Estructures metàl·liques 

8.3.1.- Perfils laminats 

8.3.1.1 Assaig destructiu sobre una mostra de perfil laminat, amb 
determinació de: límit elàstic aparent, resistència a tracció, 
mòdul d'elasticitat, allargament i estricció; doblat a 180°; 
índex de resiliència; geometria de la secció i desviació de la 
massa; anàlisi química d'una mostra d'acer, comprenent 
carboni, silici, fòsfor, sofre i manganès. 3,000 Ut 

8.3.2.- Soldadures 

8.3.2.1 Inspecció visual sobre una unió soldada. 4,000 Ut 

8.3.2.2 Assaig no destructiu sobre una unió soldada, mitjançant 
partícules magnètiques. 4,000 Ut 

8.4.- Proves de servei 

8.4.1 Prova de càrrega 1,000 u 

1.9. Seguretat i salut 
Nº Descripció Amidament Ut 

9.1.- Sistemes de protecció col·lectiva 

9.1.1.- Baranes 

9.1.1.1 Barana de protecció de perímetre de forjats, amb 
"guardacossos" de seguretat i barana i entornpeu metàl·lics. 36,000 m 

9.1.1.2 Barana de protecció lateral de rases o vores de talús, amb 
estaques de fusta i taulons de fusta. 15,000 m 

9.1.2.- Protecció elèctrica 

9.1.2.1 Llum portàtil de mà. 2,000 Ut 

9.1.2.2 Quadre general d'obra, potència màxima 5 kW. 1,000 Ut 

9.1.3.- Marquesines, viseres i passarel·les 

9.1.3.1 Passarel·la de fusta per muntatge de forjat. 72,000 m 
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9.2.- Formació 

9.2.1.- Reunions 

9.2.1.1 Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball. 1,000 Ut 

9.2.1.2 Hora de xerrada per formació de Seguretat i Salut en el 
Treball. 2,000 Ut 

9.3.- Equips de protecció individual 

9.3.1.- Per al cap 

9.3.1.1 Casc de seguretat. 12,000 Ut 

9.3.1.2 Casc de seguretat dielèctric. 2,000 Ut 

9.3.2.- Contra caigudes d'alçada 

9.3.2.1 Cinturó de seguretat antivibratori. 2,000 Ut 

9.3.2.2 Cinturó de seguretat de subjecció anticaigudes. 2,000 Ut 

9.3.2.3 Equip d'arnès simple de seguretat anticaigudes. 2,000 Ut 

9.3.2.4 Dispositiu anticaigudes per subjecció a corda de poliamida de 
16 mm. 2,000 Ut 

9.3.2.5 Corda guia anticaigudes de poliamida de 16 mm de diàmetre. 10,000 m 

9.3.3.- Per ulls i cara 

9.3.3.1 Ulleres de protecció contra impactes. 2,000 Ut 

9.3.3.2 Ulleres de protecció antipols. 2,000 Ut 

9.3.3.3 Ulleres de protecció per ajudant de soldadura. 1,000 Ut 

9.3.3.4 Pantalla de protecció de soldador, amb fixació al cap. 1,000 Ut 

9.3.4.- Per mans i braços 

9.3.4.1 Parell de guants d'ús general de lona i serratge. 12,000 Ut 

9.3.4.2 Parell de guants d'ús general de pell de boví. 8,000 Ut 

9.3.4.3 Parell de guants per electricista, aïllants fins a 5.000 V. 2,000 Ut 

9.3.4.4 Parell de guants de goma-làtex antitall. 8,000 Ut 

9.3.4.5 Parell de guants de serratge folrat ignífug per soldador. 1,000 Ut 

9.3.5.- Per a les oïdes 

9.3.5.1 Casc protector auditiu. 4,000 Ut 

9.3.6.- Per peus i cames 

9.3.6.1 Parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica. 12,000 Ut 

9.3.6.2 Parell de botes d'aigua sense cremallera. 4,000 Ut 

9.3.6.3 Parell de botes aïllants. 2,000 Ut 

9.3.6.4 Parell de polaines per soldador. 2,000 Ut 

9.3.7.- Per al cos (vestuari de protecció) 
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9.3.7.1 Granota de treball. 12,000 Ut 

9.3.7.2 Vestit impermeable de treball, de PVC. 4,000 Ut 

9.3.7.3 Davantal per soldador. 1,000 Ut 

9.3.7.4 Jaqueta per soldador. 1,000 Ut 

9.3.7.5 Bossa per portar eines. 4,000 Ut 

9.3.7.6 Pitrall reflectant. 4,000 Ut 

9.3.8.- Per les vies respiratòries 

9.3.8.1 Semi-careta antipols, d'un filtre. 2,000 Ut 

9.3.8.2 Careta per rebutjar antipols FFP1. 2,000 Ut 

9.4.- Medicina preventiva i primers auxilis 

9.4.1.- Material mèdic 

9.4.1.1 Farmaciola d'urgència a caseta d'obra. 1,000 Ut 

9.4.2.- Reconeixements mèdics 

9.4.2.1 Reconeixement mèdic anual al treballador. 12,000 Ut 

9.5.- Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 

9.5.2.- Casetes (lloguer/construcció/adaptació de locals) 

9.5.2.1 Lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 3,000 Ut 

9.5.2.2 Lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, 
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²). 3,000 Ut 

9.5.3.- Mobiliari i equipament 

9.5.3.1 6 taquilles individuals, 6 perxes, banc per 5 persones, mirall, 
porta-rotllos, sabonera en caseta d'obra per a vestuaris i/o 
banys. 1,000 Ut 

9.6.- Senyalitzacions i tancaments del solar 

9.6.1.- Balises 

9.6.1.1 Cinta bicolor per abalisament. 50,000 m 

9.6.1.2 Con reflector per abalisament de 70 cm d'alçada. 10,000 Ut 

9.6.2.- Tancats i accessos 

9.6.2.1 Tancat del solar amb tanca de xapa galvanitzada. 20,000 m 

9.6.2.2 Tancat del solar amb tanca traslladable de tubs i enreixats 
metàl·lics. 30,000 m 

9.6.3.- Senyals, plaques, cartells,... 

9.6.3.1 Senyal de detenció obligatòria, octogonal, normalitzada, doble 
apotema=50 cm, amb cavallet tubular. 2,000 Ut 

9.6.3.2 Cartell indicatiu de riscos amb suport. 1,000 Ut 

9.6.3.3 Placa de senyalització de riscos. 2,000 Ut 

9.6.3.4 Senyal de perill, triangular, normalitzada, L=70 cm, amb 
cavallet tubular. 5,000 Ut 
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CAPÍTOL 2: 

ESTADÍSTICA 

D’UNITATS D’OBRA 

Anàlisi percentual d'unitats d'obra 
      

Codi Designació Import 
total % PEM 

      

EA440U020 Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils 
laminats o planxa, amb una capa d'emprimació 
antioxidant i pintat amb una capa intermèdia i 
dues capes d'acabat, col·locat a l'obra, inclòs 
elements de fixació i soldadures 15.772,80 33,79 

EB15 Barana d'acer inoxidable austenític de designació 
AISI 304, amb passamà, travesser inferior, 
muntants cada 75 cm i brèndoles cada 10 cm, de 
95 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb 
tac d'acer, volandera i femella 7.346,16 15,74 

UXM010b Tarima massissa per a exterior, instal·lada 
mitjançant el sistema de fixació vista amb tirafons, 
formada per taules de fusta massissa, d'ipé, de 
30x145x800/2800 mm, sense tractar, per escatat 
i greixatge en obra; resistència al lliscament classe 
3, segons CTE DB SU, fixades sobre llates 
d'empostissar de fusta de pi Suècia, de 65x38 
mm, tractats en autoclau, amb classificació d'ús 
classe 4. 3.969,50 8,50 
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XRC Prova de càrrega 3.150,00 6,75 

IIX005 Lluminària per a encastar a la paret, de 436x120 
mm, per 1 làmpada fluorescent compacta TC-L de 
18 W. 2.850,20 6,11 

XMP010 Assaig destructiu sobre una mostra de perfil 
laminat, amb determinació de: límit elàstic 
aparent, resistència a tracció, mòdul d'elasticitat, 
allargament i estricció; doblat a 180°; índex de 
resiliència; geometria de la secció i desviació de la 
massa; anàlisi química d'una mostra d'acer, 
comprenent carboni, silici, fòsfor, sofre i 
manganès. 1.998,93 4,28 

YMR010 Reconeixement mèdic anual al treballador. 1.313,40 2,81 

RMB020b Vernís sintètic, per exteriors, incolor, acabat 
brillant, sobre superfície d'element pavimentació 
de fusta, preparació del suport, mà de fons 
protector, insecticida, fungicida i termicida 
(rendiment: 0,2 l/m²) i dues mans d'acabat amb 
vernís sintètic a porus tancat (rendiment: 0,083 
l/m² cada mà). 866,50 1,86 

YPC010b Lloguer de caseta prefabricada per banys petits en 
obra, 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²). 687,84 1,47 

YSC010 Tancat del solar amb tanca de xapa galvanitzada. 657,40 1,41 

YIP020 Parell de botes de seguretat amb puntera 
metàl·lica. 602,52 1,29 

ADL010 Esbrossada i neteja del terreny, profundidad 
mínima de 25 cm, amb mitjans mecànics, retirada 
dels materials excavats i càrrega a camió, sense 
incloure transport a l'abocador autoritzat. 588,00 1,26 

RLC010 Tractament superficial de protecció anticorrosiva 
per a elements d'acer mitjançant emprimació 
anticorrosiva a força de resina epoxi i fosfat de 
zinc, aplicada en dues mans (100 µ). 486,00 1,04 

YPC010 Lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en 
obra, 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 393,84 0,84 

YCB010 Barana de protecció de perímetre de forjats, amb 
"guardacossos" de seguretat i barana i entornpeu 
metàl·lics. 327,60 0,70 
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YPM010 6 taquilles individuals, 6 perxes, banc per 5 
persones, mirall, porta-rotllos, sabonera en caseta 
d'obra per a vestuaris i/o banys. 309,94 0,66 

XTR010 Assaigs de sòl seleccionat. Assaigs a laboratori: 
Proctor Modificat. Assaigs "in situ": densitat i 
humitat; placa de càrrega. 276,31 0,59 

XMS010 Inspecció visual sobre una unió soldada. 267,68 0,57 

YSC010b Tancat del solar amb tanca traslladable de tubs i 
enreixats metàl·lics. 264,60 0,57 

YIU010 Granota de treball. 231,72 0,50 

EAS006 Placa d'ancoratge d'acer S275JR en perfil pla, de 
400x400 mm i gruix 12 mm, amb 4 perns d'acer 
corrugat UNE-EN 10080 B 400 S de 12 mm de 
diàmetre i 50 cm de longitud total, cargolats amb 
volanderes, rosca i contrafemella. 229,36 0,49 

CSZ010 Sabata de fonamentació de formigó armat HA-
25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb 
cubilot, acer UNE-EN 10080 B 400 S, quantia 50 
kg/m³. 222,75 0,48 

GCA010 Classificació a peu d'obra dels residus de 
construcció i/o demolició, separant-los en fraccions 
(formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, 
plàstics, papers o cartons i residus perillosos), dins 
de l'obra en la que es produeixin, amb mitjans 
manuals. 194,00 0,42 

YCE020 Quadre general d'obra, potència màxima 5 kW. 185,51 0,40 

YFF020 Hora de xerrada per formació de Seguretat i Salut 
en el Treball. 168,96 0,36 

XEI095 Informe de resultats de l'assaig a compressió 
sobre provetes testimoni extretes del formigó 
endurit. 164,64 0,35 

XEI090 Assaig sobre proveta testimoni de formigó endurit 
de 50 mm de diàmetre i 100 mm de longitud, 
prèviament extrets mitjançat sonda rotativa de 
fonamentació. 162,44 0,35 

XMS020 Assaig no destructiu sobre una unió soldada, 
mitjançant partícules magnètiques. 151,68 0,32 
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YID030 Dispositiu anticaigudes per subjecció a corda de 
poliamida de 16 mm. 138,36 0,30 

YIP010 Parell de botes d'aigua sense cremallera. 129,24 0,28 

G4ZBU020 Suport de neoprè armat per a recolzaments 118,72 0,25 

YFF010 Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el 
Treball. 118,60 0,25 

YCB010b Barana de protecció lateral de rases o vores de 
talús, amb estaques de fusta i taulons de fusta. 108,45 0,23 

YIM040 Parell de guants per electricista, aïllants fins a 
5.000 V. 107,48 0,23 

YMM010 Farmaciola d'urgència a caseta d'obra. 106,82 0,23 

YIU040 Bossa per portar eines. 103,00 0,22 

XEH010 Assaig sobre una mostra de formigó amb 
determinació de: consistència del formigó fresc 
mitjançant el mètode d'assentament del con 
d'Abrams i resistència característica a compressió 
del formigó endurit mitjançant control estadístic 
amb fabricació de sis provetes, curat, escairament 
i ruptura a compressió. 96,39 0,21 

YIU050 Pitrall reflectant. 92,08 0,20 

XEB010 Assaig sobre una mostra de barres d'acer corrugat 
d'un mateix lot, amb determinació de: secció mitja 
equivalent, característiques geomètriques del 
corrugat, doblat/desdoblat. 88,61 0,19 

YSS010b Senyal de perill, triangular, normalitzada, L=70 
cm, amb cavallet tubular. 86,90 0,19 

YIP030 Parell de botes aïllants. 84,96 0,18 

YSB030 Con reflector per abalisament de 70 cm d'alçada. 84,20 0,18 

YCM030 Passarel·la de fusta per muntatge de forjat. 81,36 0,17 
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GRA010e Transport de residus inerts metàl·lics produïts en 
obres de construcció i/o demolició, amb contenidor 
de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 78,33 0,17 

GRA010d Transport de residus inertes de fusta produïts en 
obres de construcció i/o demolició, amb contenidor 
de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 78,33 0,17 

GRA010c Transport de residus inertes de paper i cartó, 
produïts en obres de construcció i/o demolició, 
amb contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 78,33 0,17 

GRA010 Transport de residus inerts plàstics produïts en 
obres de construcció i/o demolició, amb contenidor 
de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 78,33 0,17 

YSB010 Cinta bicolor per abalisament. 61,00 0,13 

ADE010 Excavació en pous per fonamentacions en terra 
d'argila semidura, amb mitjans mecànics, retirada 
dels materials excavats i càrrega a camió. 58,87 0,13 

YID031 Corda guia anticaigudes de poliamida de 16 mm 
de diàmetre. 58,70 0,13 

XEB020 Assaig sobre una mostra de barres d'acer corrugat 
de cada diàmetre, amb determinació de 
característiques mecàniques. 56,63 0,12 

YIU031 Jaqueta per soldador. 55,93 0,12 

GTA010 Transport de terres amb camió a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus, situat a una 
distància no limitada. 54,50 0,12 
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GRA010b Transport de residus inertes de formigó produïts 
en obres de construcció i/o demolició, amb 
contenidor de 1,5 m³, a abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 48,21 0,10 

YIM020c Parell de guants d'ús general de pell de boví. 48,16 0,10 

YIU020 Vestit impermeable de treball, de PVC. 46,36 0,10 

CRL010 Capa de formigó de neteja HL-150/B/20 fabricat 
en central i abocat amb cubilot, de 10 cm 
d'espessor. 43,32 0,09 

YIO010 Casc protector auditiu. 41,60 0,09 

YIC010 Casc de seguretat. 41,04 0,09 

YID020 Equip d'arnès simple de seguretat anticaigudes. 38,96 0,08 

YIM020 Parell de guants d'ús general de lona i serratge. 38,16 0,08 

CAV010 Biga de lligat, HA-25/B/20/IIa fabricat en central i 
abocada amb cubilot, acer UNE-EN 10080 B 400 S, 
quantia 60 kg/m³. 37,99 0,08 

YIM010 Parell de guants de goma-làtex antitall. 31,20 0,07 

YSS010 Senyal de detenció obligatòria, octogonal, 
normalitzada, doble apotema=50 cm, amb cavallet 
tubular. 28,24 0,06 

YID010b Cinturó de seguretat de subjecció anticaigudes. 23,38 0,05 

YIV010 Semi-careta antipols, d'un filtre. 19,08 0,04 

YIU030 Davantal per soldador. 18,06 0,04 

YSS020 Cartell indicatiu de riscos amb suport. 15,06 0,03 

XEH010b Assaig sobre una mostra de formigó amb 
determinació de: consistència del formigó fresc 
mitjançant el mètode d'assentament del con 
d'Abrams. 14,71 0,03 

YIP040 Parell de polaines per soldador. 14,50 0,03 



 Passarel·la per a vianants sobre el riu Ritort a Camprodon 

 - 19 - 

ADE010b Excavació en rases per fonamentacions en terra 
d'argila semidura, amb mitjans mecànics, retirada 
dels materials excavats i càrrega a camió. 14,35 0,03 

YCE010 Llum portàtil de mà. 12,18 0,03 

YID010 Cinturó de seguretat antivibratori. 10,78 0,02 

YIM030 Parell de guants de serratge folrat ignífug per 
soldador. 9,92 0,02 

YIC020 Casc de seguretat dielèctric. 8,64 0,02 

YIJ010 Ulleres de protecció contra impactes. 8,48 0,02 

YSS030 Placa de senyalització de riscos. 7,72 0,02 

YIJ010c Ulleres de protecció per ajudant de soldadura. 6,94 0,01 

YIJ050 Pantalla de protecció de soldador, amb fixació al 
cap. 3,65 0,01 

YIJ010b Ulleres de protecció antipols. 3,20 0,01 

ADT010 Transport de terres dins de l'obra, amb càrrega 
mecànica sobre camió de 12 t. 3,10 0,01 

YIV020 Careta per rebutjar antipols FFP1. 2,96 0,01 

  T o t a l 46.684,35 100 
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CAPÍTOL 3: 

JUSTIFICACIÓ DE 

PREUS 

 Núm Codi Ut Descripció    Total  

 
1 ADE010 m³ Excavació en pous per fonamentacions en terra 

d'argila semidura, amb mitjans mecànics, retirada 
dels materials excavats i càrrega a camió. 

 

 

            

   

mq01exn030 0,368 h Excavadora 
hidràulica 
s/pneumàtics 100 
CV. 

39,430 14,51 

 

   mo060 0,283 h Peó ordinari 
construcció. 

16,181 4,58  

   % 2,000 % Mitjans auxiliars 19,090 0,38  

     5,000 % Costos indirectes 19,470 0,970  

      Total per m³ ............: 20,44  

   Són VINT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per 
m³. 

  
            

 
2 ADE010b m³ Excavació en rases per fonamentacions en terra 

d'argila semidura, amb mitjans mecànics, retirada 
dels materials excavats i càrrega a camió. 

  

            

   

mq01exn030 0,411 h Excavadora 
hidràulica 
s/pneumàtics 100 
CV. 

39,430 16,21 

 

   mo060 0,272 h Peó ordinari 
construcció. 

16,181 4,40  
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   % 2,000 % Mitjans auxiliars 20,610 0,41  

     5,000 % Costos indirectes 21,020 1,050  

      Total per m³ ............: 22,07  

   Són VINT-I-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS per m³.   
            

 
3 ADL010 m² Esbrossada i neteja del terreny, profundidad mínima 

de 25 cm, amb mitjans mecànics, retirada dels 
materials excavats i càrrega a camió, sense incloure 
transport a l'abocador autoritzat. 

  

            

   
mq01pan010 0,016 h Pala carregadora 

s/pneumàtics 85 
CV/1,2 m³. 

41,970 0,67 
 

   mq09sie010 0,004 h Serra de cadena a 
benzina. 

2,620 0,01  

   mo060 0,006 h Peó ordinari 
construcció. 

16,181 0,10  

   % 2,000 % Mitjans auxiliars 0,780 0,02  

     5,000 % Costos indirectes 0,800 0,040  

      Total per m² ............: 0,84  

   Són VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per m².   
            
 4 ADT010 m³ Transport de terres dins de l'obra, amb càrrega 

mecànica sobre camió de 12 t. 
  

            

   
mq04cab030 0,022 h Camió basculant 

de 12 t. de 
càrrega. 

36,370 0,80 
 

   % 2,000 % Mitjans auxiliars 0,800 0,02  

     5,000 % Costos indirectes 0,820 0,040  

      Total per m³ ............: 0,86  

   Són VUITANTA-SIS CÈNTIMS per m³.   
            

 
5 CAV010 m³ Biga de lligat, HA-25/B/20/IIa fabricat en central i 

abocada amb cubilot, acer UNE-EN 10080 B 400 S, 
quantia 60 kg/m³. 

  

            

   

mt07aco020a 10,000 Ut Separador de 
plàstic rígid, 
homologat per 
fonamentacions. 

0,090 0,90 

 

   

mt07aco010a 60,000 kg Acer en barres 
corrugades, UNE-
EN 10080 B 400 S, 
elaborat en taller i 
col·locat en obra, 
diàmetres varis. 

0,670 40,20 
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mt10haf010bgabb
aba 

1,050 m³ Formigó HA-
25/B/20/IIa, 
fabricat en central 
abocada amb 
cubilot. 

39,720 41,71 

 

   mo011 0,067 h Oficial 1ª 
construcció. 

20,496 1,37  

   mo060 0,067 h Peó ordinari 
construcció. 

16,181 1,08  

   % 2,000 % Mitjans auxiliars 85,260 1,71  

     5,000 % Costos indirectes 86,970 4,350  

      Total per m³ ............: 91,32  

   Són NORANTA-U EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per 
m³. 

  
            
 6 CRL010 m² Capa de formigó de neteja HL-150/B/20 fabricat en 

central i abocat amb cubilot, de 10 cm d'espessor. 
  

            

   

mt10hmf011aaabb
ba 

0,105 m³ Formigó de neteja 
HL-150/B/20, 
fabricat en central, 
abocada amb 
cubilot. 

33,350 3,50 

 

   mo011 0,067 h Oficial 1ª 
construcció. 

20,496 1,37  

   mo060 0,067 h Peó ordinari 
construcció. 

16,181 1,08  

   % 2,000 % Mitjans auxiliars 5,950 0,12  

     5,000 % Costos indirectes 6,070 0,300  

      Total per m² ............: 6,37  

   Són SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per m².   
            

 
7 CSZ010 m³ Sabata de fonamentació de formigó armat HA-

25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb cubilot, 
acer UNE-EN 10080 B 400 S, quantia 50 kg/m³. 

  

            

   

mt07aco020a 8,000 Ut Separador de 
plàstic rígid, 
homologat per 
fonamentacions. 

0,090 0,72 

 

   

mt07aco010a 50,000 kg Acer en barres 
corrugades, UNE-
EN 10080 B 400 S, 
elaborat en taller i 
col·locat en obra, 
diàmetres varis. 

0,670 33,50 
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mt10haf010bgabb
aba 

1,100 m³ Formigó HA-
25/B/20/IIa, 
fabricat en central 
abocada amb 
cubilot. 

39,720 43,69 

 

   mo011 0,337 h Oficial 1ª 
construcció. 

20,496 6,91  

   mo060 0,337 h Peó ordinari 
construcció. 

16,181 5,45  

   % 2,000 % Mitjans auxiliars 90,270 1,81  

     5,000 % Costos indirectes 92,080 4,600  

      Total per m³ ............: 96,68  

   Són NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS 
per m³. 

  
            

 

8 EA440U02
0 

kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils 
laminats o planxa, amb una capa d'emprimació 
antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues 
capes d'acabat, col·locat a l'obra, inclòs elements de 
fixació i soldadures 

  

            
   mo009 0,019 h Oficial 1ª serraller. 20,822 0,40  

   mo032 0,019 h Ajudant serraller. 18,144 0,34  

   mo045 0,010 h Ajudant pintor. 18,071 0,18  

   

B44Z9001 0,250 u Elements de 
fixació, cargols i 
femelles per a 
perfils laminats 

0,310 0,08 

 

   

B44ZU011 1,050 kg Acer S275JR en 
perfils laminats o 
planxa, tallat a 
mida i treballat a 
taller i una capa 
d'emprimació 
antioxidant 

1,170 1,23 

 

   B89ZB000 0,020 kg Esmalt sintètic 9,710 0,19  

   
C150GU10 0,002 h Grua 

autopropulsada de 
12 t 

54,580 0,11 
 

   
C150GU30 0,004 h Grua 

autopropulsada de 
40 t 

104,20
0 

0,42 
 

   
C200PU00 0,010 h Equip i elements 

auxiliars per a 
soldadura elèctrica 

3,190 0,03 
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CZ11U000 0,010 h Grup electrògen 
de 45/60 kVA, 
amb consums 
inclosos 

5,380 0,05 

 

     5,000 % Costos indirectes 3,030 0,150  

      Total per kg ............: 3,18  

   Són TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per kg.   
            

 

9 EAS006 Ut Placa d'ancoratge d'acer S275JR en perfil pla, de 
400x400 mm i gruix 12 mm, amb 4 perns d'acer 
corrugat UNE-EN 10080 B 400 S de 12 mm de 
diàmetre i 50 cm de longitud total, cargolats amb 
volanderes, rosca i contrafemella. 

  

            

   

mt07ala011b 15,072 kg Platina d'acer 
laminat UNE-EN 
10025 S275JR, en 
perfil pla laminat 
en calent, per 
aplicacions 
estructurals. 

1,030 15,52 

 

   

mt07aco010a 1,775 kg Acer en barres 
corrugades, UNE-
EN 10080 B 400 S, 
elaborat en taller i 
col·locat en obra, 
diàmetres varis. 

0,670 1,19 

 

   

mt07www040a 4,000 Ut Joc de volanderes, 
rosca i 
contrafemella, per 
a pern d'ancoratge 
de 12 mm de 
diàmetre. 

0,810 3,24 

 

   

mt09moa015 9,600 kg Morter 
autoanivellant 
expansiu, de dos 
components, a 
base de ciment 
millorat amb 
resines 
sintètiques. 

0,770 7,39 

 

   

mt27pfi010 0,754 l Emprimació 
d'assecat ràpid, 
formulada amb 
resines alquídiques 
modificades i 
fosfat de zinc. 

6,980 5,26 

 

   

mo012 0,543 h Oficial 1ª 
muntador 
d'estructura 
metàl·lica. 

20,496 11,13 
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mo033 0,543 h Ajudant muntador 

d'estructura 
metàl·lica. 

18,071 9,81 
 

   % 2,000 % Mitjans auxiliars 53,540 1,07  

     5,000 % Costos indirectes 54,610 2,730  

      Total per Ut ............: 57,34  

   Són CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE 
CÈNTIMS per Ut. 

  
            

 

10 EB15 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 
304, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 
75 cm i brèndoles cada 10 cm, de 95 cm d'alçària, 
fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, 
volandera i femella 

  

            
   mo009 0,400 h Oficial 1ª serraller. 20,822 8,33  

   mo032 0,200 h Ajudant serraller. 18,144 3,63  

   
B0A62F01 2,000 u Tac d'acer de d 10 

mm, amb cargol, 
volandera i femella 

0,850 1,70 
 

   

BB1518A0 1,000 m Barana d'acer 
inoxidable 
austenític de 
designació AISI 
304, amb 
passamà, 
travesser inferior, 
muntants cada 75 
cm i brèndoles 
cada 10 cm, de 95 
cm d'alçària 

180,68
0 

180,68 

 

     5,000 % Costos indirectes 194,34
0 

9,720  

      Total per m ............: 204,06  

   Són DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS per m.   
            
 11 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments   
            

   

mo012 0,077 h Oficial 1ª 
muntador 
d'estructura 
metàl·lica. 

20,496 1,58 

 

   
mo033 0,077 h Ajudant muntador 

d'estructura 
metàl·lica. 

18,071 1,39 
 

   B4PZU012 1,000 dm3 Neoprè armat per 
a recolzaments 

11,160 11,16  

     5,000 % Costos indirectes 14,130 0,710  

      Total per dm3 ............: 14,84  
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   Són CATORZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per 
dm3. 

  
            

 

12 GCA010 m³ Classificació a peu d'obra dels residus de construcció 
i/o demolició, separant-los en fraccions (formigó, 
ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o 
cartons i residus perillosos), dins de l'obra en la que 
es produeixin, amb mitjans manuals. 

  

            

   mo060 1,120 h Peó ordinari 
construcció. 

16,181 18,12  

   % 2,000 % Mitjans auxiliars 18,120 0,36  

     5,000 % Costos indirectes 18,480 0,920  

      Total per m³ ............: 19,40  

   Són DINOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per m³.   
            

 

13 GRA010 Ut Transport de residus inerts plàstics produïts en obres 
de construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5 
m³, a abocador específic, instal·lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa a l'obra 
o centre de valorització o eliminació de residus. 

  

            

   

mq04res010fa 1,090 Ut Càrrega i canvi de 
contenidor de 1,5 
m³, per la 
recollida de 
residuus inertes 
plàstics produïts a 
obres de 
construcció i/o 
demolició, col·locat 
a obra a peu de 
càrrega, inclús 
servei de 
lliurament, lloguer 
i cost 
d'abocament. 

67,100 73,14 

 

   % 2,000 % Mitjans auxiliars 73,140 1,46  

     5,000 % Costos indirectes 74,600 3,730  

      Total per Ut ............: 78,33  

   Són SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per 
Ut. 

  
            

 

14 GRA010b Ut Transport de residus inertes de formigó produïts en 
obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 
1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació 
de residus. 
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mq04res010aa 1,090 Ut Càrrega i canvi de 
contenidor de 1,5 
m³, per la 
recollida de 
residus inertes de 
formigó produïts a 
obres de 
construcció i/o 
demolició, col·locat 
a obra a peu de 
càrrega, inclús 
servei de 
lliurament, lloguer 
i cost 
d'abocament. 

41,290 45,01 

 

   % 2,000 % Mitjans auxiliars 45,010 0,90  

     5,000 % Costos indirectes 45,910 2,300  

      Total per Ut ............: 48,21  

   Són QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per 
Ut. 

  
            

 

15 GRA010c Ut Transport de residus inertes de paper i cartó, produïts 
en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor 
de 1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació 
de residus. 

  

            

   

mq04res010ga 1,090 Ut Càrrega i canvi de 
contenidor de 1,5 
m³, per la 
recollida de 
residuus inertes de 
paper i cartró, 
produïts a obres 
de construcció i/o 
demolició, col·locat 
a obra a peu de 
càrrega, inclús 
servei de 
lliurament, lloguer 
i cost 
d'abocament. 

67,100 73,14 

 

   % 2,000 % Mitjans auxiliars 73,140 1,46  

     5,000 % Costos indirectes 74,600 3,730  

      Total per Ut ............: 78,33  

   Són SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per 
Ut. 
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16 GRA010d Ut Transport de residus inertes de fusta produïts en 
obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 
1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació 
de residus. 

  

            

   

mq04res010da 1,090 Ut Càrrega i canvi de 
contenidor de 1,5 
m³, per la 
recollida de 
residuus inertes de 
fusta produïts a 
obres de 
construcció i/o 
demolició, col·locat 
a obra a peu de 
càrrega, inclús 
servei de 
lliurament, lloguer 
i cost 
d'abocament. 

67,100 73,14 

 

   % 2,000 % Mitjans auxiliars 73,140 1,46  

     5,000 % Costos indirectes 74,600 3,730  

      Total per Ut ............: 78,33  

   Són SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per 
Ut. 

  
            

 

17 GRA010e Ut Transport de residus inerts metàl·lics produïts en 
obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 
1,5 m³, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació 
de residus. 

  

            

   

mq04res010ha 1,090 Ut Càrrega i canvi de 
contenidor de 1,5 
m³, per la 
recollida de 
residuus inertes 
metàl·lics produïts 
a obres de 
construcció i/o 
demolició, col·locat 
a obra a peu de 
càrrega, inclús 
servei de 
lliurament, lloguer 
i cost 
d'abocament. 

67,100 73,14 

 

   % 2,000 % Mitjans auxiliars 73,140 1,46  

     5,000 % Costos indirectes 74,600 3,730  

      Total per Ut ............: 78,33  
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   Són SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per 
Ut. 

  
            

 

18 GTA010 m³ Transport de terres amb camió a abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus, situat a una distància no 
limitada. 

  

            

   
mq04cab050 0,133 h Camió basculant 

de 20 t. de 
càrrega. 

38,240 5,09 
 

   % 2,000 % Mitjans auxiliars 5,090 0,10  

     5,000 % Costos indirectes 5,190 0,260  

      Total per m³ ............: 5,45  

   Són CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per m³.   
            
 19 IIX005 Ut Lluminària, de 436x120 mm, per 1 làmpada 

fluorescent compacta TC-L de 21 W. 
  

            

   

mt34beg030abbb 1,000 Ut Lluminària, de 
436x120 mm, per 
1 làmpada 
fluorescent 
compacta TC-L de 
21 W, amb cos de 
lluminària 
d'alumini injectat, 
alumini i acer 
inoxidable, vidre 
de seguretat, 
reflector d'alumini 
pur anoditzat, 
portalàmpades 2 G 
11, classe de 
protecció I, grau 
de protecció IP 65, 
aïllament classe F. 

253,20
0 

253,20 

 

   

mt34www011 1,000 Ut Material auxiliar 
per instal·lació 
d'aparells 
d'il·luminació. 

0,810 0,81 

 

   mo001 0,309 h Oficial 1ª 
electricista. 

21,179 6,54  

   mo052 0,309 h Ajudant 
electricista. 

18,050 5,58  

   % 2,000 % Mitjans auxiliars 266,13
0 

5,32  

     5,000 % Costos indirectes 271,45
0 

13,570  

      Total per Ut ............: 285,02  

   Són DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS 
per Ut. 
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20 RLC010 m² Tractament superficial de protecció anticorrosiva per 

a elements d'acer mitjançant emprimació 
anticorrosiva a força de resina epoxi i fosfat de zinc, 
aplicada en dues mans (100 µ). 

  

            

   

mt27ttm030 0,300 kg Imprimació 
anticorrosiva a 
base de resina 
epoxi i fosfat de 
zinc. 

15,350 4,61 

 

   mo024 0,577 h Oficial 1ª pintor. 20,496 11,83  

   mo045 0,346 h Ajudant pintor. 18,071 6,25  

   % 2,000 % Mitjans auxiliars 22,690 0,45  

     5,000 % Costos indirectes 23,140 1,160  

      Total per m² ............: 24,30  

   Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per m².   
            

 

21 RMB020b m² Vernís sintètic, per exteriors, incolor, acabat brillant, 
sobre superfície d'element pavimentació de fusta, 
preparació del suport, mà de fons protector, 
insecticida, fungicida i termicida (rendiment: 0,2 
l/m²) i dues mans d'acabat amb vernís sintètic a 
porus tancat (rendiment: 0,083 l/m² cada mà). 

  

            

   

mt27prj010b 0,200 l Fons protector, 
insecticida, 
fungicida i 
termicida per 
exterior, 
transparent i 
incolor, destinat al 
tractament 
preventiu de la 
fusta, aplicat per 
pulverització, 
pincellat o 
immersió. 

10,570 2,11 

 

   

mt27bsj010abaaa 0,167 l Vernís sintètic per 
exterior, a porus 
tancat, acabat 
brillant, a base de 
resines especials i 
filtres ultravioleta, 
incolor, d'assecat 
ràpid aplicat amb 
brotxa, corró o 
pistola. 

13,920 2,32 

 

   mo024 0,522 h Oficial 1ª pintor. 20,496 10,70  

   mo045 0,058 h Ajudant pintor. 18,071 1,05  

   % 2,000 % Mitjans auxiliars 16,180 0,32  

     5,000 % Costos indirectes 16,500 0,830  
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      Total per m² ............: 17,33  

   Són DISSET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per m².   
            

 

22 UXM010b m² Tarima massissa per a exterior, instal·lada mitjançant 
el sistema de fixació vista amb tirafons, formada per 
taules de fusta massissa, d'ipé, de 28x145x800/2800 
mm, sense tractar, per escatat i greixatge en obra; 
resistència al lliscament classe 3, segons CTE DB SU, 
fixades sobre llates d'empostissar de fusta de pi 
Suècia, de 65x38 mm, tractats en autoclau, amb 
classificació d'ús classe 4, segons UNE-EN 335-1, 
separats entre ells 50 cm, mitjançant cargols 
galvanitzats de cap aixamfranat de 8x80 mm; les 
llates d'empostissar es fixen amb tacs metàl·lics 
expansius i tirafons, sobre base metàl·lica. 

  

            

   

mt18mva015c 2,500 m Llistó de fusta de 
pi Suècia, de 
65x38 mm, tractat 
en autoclau, amb 
classificació a l'ús 
classe 4, segons 
UNE-EN 335-1, 
per a suport i 
fixació de les 
tarimes d'exterior. 

1,670 4,18 

 

   

mt18mta030adbba 1,050 m² Taules de fusta 
massissa, d'ipé, de 
28x145x800/2800 
mm, sense tractar, 
per escatat i 
greixatge en obra; 
resistència al 
lliscament classe 
3, segons CTE DB 
SU; inclús p/p 
d'accessoris de 
muntatge. Segons 
UNE-EN 13810-1 i 
UNE-EN 14342. 

42,960 45,11 

 

   

mt18mva090 4,000 Ut Tirafons llautonat, 
per a fusta, de cap 
aixamfranat 
hexagonal, per a 
clau Allen. 

0,190 0,76 

 

   

mt18mva085 2,000 Ut Tac expansiu 
metàl·lic i tirafons, 
per a fixació de 
llates 
d'empostissar de 
fusta sobre base 
metàl·lica. 

1,010 2,02 

 

   

mo016 0,572 h Oficial 1ª 
instal·lador de 
paviments de 
fusta. 

20,496 11,72 
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mo037 0,572 h Ajudant 
instal·lador de 
paviments de 
fusta. 

18,071 10,34 

 

   % 2,000 % Mitjans auxiliars 74,130 1,48  

     5,000 % Costos indirectes 75,610 3,780  

      Total per m² ............: 79,39  

   Són SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per 
m². 

  
            
 23 ZPC u Prova de càrrega   
            

        Sense 
descomposició 

 3.000,00
0 

 

     5,000 % Costos indirectes 3.000,0
00 

150,000  

      Total per u ............: 3.150,00  

   Són TRES MIL CENT  CINQUANTA EUROS per u.   
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CAPÍTOL 4: 

PRESSUPOST 

4.1. Condicionament del terreny 
Núm. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€) 

1.1.- Moviment de terres 

1.1.1.- Esbrossar i neteja 

1.1.1.1 m² Esbrossada i neteja del terreny, 
profunditat mínima de 25 cm, 
amb mitjans mecànics, retirada 
dels materials excavats i càrrega 
a camió, sense incloure 
transport a l'abocador 
autoritzat. 700,000 0,84 588,00 

1.1.2.- Excavacions de rases i pous 

1.1.2.1 m³ Excavació en pous per 
fonamentacions en terra d'argila 
semidura, amb mitjans 
mecànics, retirada dels 
materials excavats i càrrega a 
camió. 2,880 20,44 58,87 

1.1.2.2 m³ Excavació en rases per 
fonamentacions en terra d'argila 
semidura, amb mitjans 
mecànics, retirada dels 
materials excavats i càrrega a 
camió. 0,650 22,07 14,35 

1.1.3.- Transports 

1.1.3.1 m³ Transport de terres dins de 
l'obra, amb càrrega mecànica 
sobre camió de 12 t. 3,600 0,86 3,10 

  Total pressupost parcial nº 1 Condicionament del terreny: 664,32 
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4.2. Fonamentacions 
Núm. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€) 

2.1.- Regularització 

2.1.1.- Formigó de neteja 

2.1.1.1 m² Capa de formigó de neteja HL-
150/B/20 fabricat en central i 
abocat amb cubilot, de 10 cm 
d'espessor. 6,800 6,37 43,32 

2.2.- Superficials 

2.2.1.- Sabates 

2.2.1.1 m³ Sabata de fonamentació de 
formigó armat HA-25/B/20/IIa 
fabricat en central i abocada 
amb cubilot, acer UNE-EN 10080 
B 400 S, quantia 50 kg/m³. 2,304 96,68 222,75 

2.3.- Traves 

2.3.1.- Bigues entre sabates 

2.3.1.1 m³ Biga de lligat, HA-25/B/20/IIa 
fabricat en central i abocada 
amb cubilot, acer UNE-EN 10080 
B 400 S, quantia 60 kg/m³. 0,416 91,32 37,99 

  Total pressupost parcial nº 2 Fonamentacions: 304,06 

4.3. Estructures 
Núm. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€) 

3.1.- Acer 

3.1.1.- Estructura d'acer en perfils laminats 

3.1.1.1 kg Acer S275JR per a estructures i 
reforços en perfils laminats o 
planxa, amb una capa 
d'emprimació antioxidant i pintat 
amb una capa intermèdia i dues 
capes d'acabat, col·locat a 
l'obra, inclòs elements de fixació 
i soldadures 4.960,000 3,18 15.772,80 

3.1.1.2 Ut Placa d'ancoratge d'acer S275JR 
en perfil pla, de 400x400 mm i 
gruix 12 mm, amb 4 perns 
d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 
400 S de 12 mm de diàmetre i 
50 cm de longitud total, 
cargolats amb volanderes, rosca 
i contrafemella. 4,000 57,34 229,36 

3.2.- Elements especials per a estructures 



 Passarel·la per a vianants sobre el riu Ritort a Camprodon 

 - 37 - 

3.2.1 dm3 Suport de neoprè armat per a 
recolzaments 8,000 14,84 118,72 

  Total pressupost parcial nº 3 Estructures: 16.120,88 

4.4. Particions 
Núm. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€) 

4.1.- Defenses 

4.1.1.- Baranes i passamans 

4.1.1.1 m Barana d'acer inoxidable 
austenític de designació AISI 
304, amb passamà, travesser 
inferior, muntants cada 75 cm i 
brèndoles cada 10 cm, de 95 cm 
d'alçària, fixada mecànicament a 
l'obra amb tac d'acer, volandera 
i femella 36,000 204,06 7.346,16 

  Total pressupost parcial nº 4 Particions: 7.346,16 

4.5. Instal·lacions 
Núm. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€) 

5.1.- Il·luminació 

5.1.1.- Exterior 

5.1.1.1 Ut Lluminària per a encastar a la 
paret, de 436x120 mm, per 1 
làmpada fluorescent compacta 
TC-L de 18 W. 10,000 285,02 2.850,20 

  Total pressupost parcial nº 5 Instal·lacions: 2.850,20 

4.6. Revestiments 
Núm. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€) 

6.1.- Terres i paviments 

6.1.1.- Fustes 

6.1.1.1 m² Tarima massissa per a exterior, 
instal·lada mitjançant el sistema 
de fixació vista amb tirafons, 
formada per taules de fusta 
massissa, d'ipé, de 
28x145x800/2800 mm, sense 
tractar, per escatat i greixatge en 
obra; resistència al lliscament 
classe 3. 50,000 79,39 3.969,50 
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6.2.- Revestiments sobre base de fusta 

6.2.1.- Vernissos 

6.2.1.1 m² Vernís sintètic, per exteriors, 
incolor, acabat brillant, sobre 
superfície d'element 
pavimentació de fusta, 
preparació del suport, mà de fons 
protector, insecticida, fungicida i 
termicida (rendiment: 0,2 l/m²) i 
dues mans d'acabat amb vernís 
sintètic a porus tancat 
(rendiment: 0,083 l/m² cada 
mà). 50,000 17,33 866,50 

6.3.- Tractaments superficials de protecció 

6.3.1.- Anticorrosió 

6.3.1.1 m² Tractament superficial de 
protecció anticorrosiva per a 
elements d'acer mitjançant 
emprimació anticorrosiva a força 
de resina epoxi i fosfat de zinc, 
aplicada en dues mans (100 µ). 20,000 24,30 486,00 

  Total pressupost parcial nº 6 Revestiments: 5.322,00 

4.7. Gestió de residus 
Núm. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€) 

7.1.- Transport de terres 

7.1.1.- Transport de terres amb camió 

7.1.1.1 m³ Transport de terres amb camió a 
abocador específic, instal·lació 
de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus, situat a 
una distància no limitada. 10,000 5,45 54,50 

7.2.- Classificació de residus 

7.2.1.- Classificació dels residus de la construcció 

7.2.1.1 m³ Classificació a peu d'obra dels 
residus de construcció i/o 
demolició, separant-los en 
fraccions (formigó, ceràmics, 
metalls, fustes, vidres, plàstics, 
papers o cartons i residus 
perillosos), dins de l'obra en la 
que es produeixin, amb mitjans 
manuals. 10,000 19,40 194,00 

7.3.- Transport de residus inertes 
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7.3.1.- Transport de residus inertes amb contenidor 

7.3.1.1 Ut Transport de residus inertes de 
formigó produïts en obres de 
construcció i/o demolició, amb 
contenidor de 1,5 m³, a 
abocador específic, instal·lació 
de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 1,000 48,21 48,21 

7.3.1.2 Ut Transport de residus inerts 
plàstics produïts en obres de 
construcció i/o demolició, amb 
contenidor de 1,5 m³, a 
abocador específic, instal·lació 
de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 1,000 78,33 78,33 

7.3.1.3 Ut Transport de residus inertes de 
paper i cartó, produïts en obres 
de construcció i/o demolició, 
amb contenidor de 1,5 m³, a 
abocador específic, instal·lació 
de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 1,000 78,33 78,33 

7.3.1.4 Ut Transport de residus inertes de 
fusta produïts en obres de 
construcció i/o demolició, amb 
contenidor de 1,5 m³, a 
abocador específic, instal·lació 
de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 1,000 78,33 78,33 

7.3.1.5 Ut Transport de residus inerts 
metàl·lics produïts en obres de 
construcció i/o demolició, amb 
contenidor de 1,5 m³, a 
abocador específic, instal·lació 
de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 1,000 78,33 78,33 

  Total pressupost parcial nº 7 Gestió de residus: 610,03 

4.8. Control de qualitat i assaigs 
Núm. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€) 

8.1.- Condicionament del terreny 



Ariadna Barlet Ros  

 - 40 - 

8.1.1 Ut Assaigs de sòl seleccionat. 
Assaigs a laboratori: Proctor 
Modificat. Assaigs "in situ": 
densitat i humitat; placa de 
càrrega. 1,000 276,31 276,31 

8.2.- Estructures de formigó 

8.2.1.- Barres d'acer corrugat 

8.2.1.1 Ut Assaig sobre una mostra de 
barres d'acer corrugat d'un 
mateix lot, amb determinació de: 
secció mitja equivalent, 
característiques geomètriques 
del corrugat, doblat/desdoblat. 1,000 88,61 88,61 

8.2.1.2 Ut Assaig sobre una mostra de 
barres d'acer corrugat de cada 
diàmetre, amb determinació de 
característiques mecàniques. 1,000 56,63 56,63 

8.2.2.- Formigons fabricats en central 

8.2.2.1 Ut Assaig sobre una mostra de 
formigó amb determinació de: 
consistència del formigó fresc 
mitjançant el mètode 
d'assentament del con d'Abrams. 1,000 14,71 14,71 

8.2.2.2 Ut Assaig sobre una mostra de 
formigó amb determinació de: 
consistència del formigó fresc 
mitjançant el mètode 
d'assentament del con d'Abrams 
i resistència característica a 
compressió del formigó endurit 
mitjançant control estadístic amb 
fabricació de sis provetes, curat, 
escairament i ruptura a 
compressió. 1,000 96,39 96,39 

8.2.3.- Assaigs informatius 

8.2.3.1 Ut Assaig sobre proveta testimoni 
de formigó endurit de 50 mm de 
diàmetre i 100 mm de longitud, 
prèviament extrets mitjançat 
sonda rotativa de fonamentació. 1,000 162,44 162,44 

8.2.3.2 Ut Informe de resultats de l'assaig a 
compressió sobre provetes 
testimoni extretes del formigó 
endurit. 1,000 164,64 164,64 

8.3.- Estructures metàl·liques 

8.3.1.- Perfils laminats 
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8.3.1.1 Ut Assaig destructiu sobre una 
mostra de perfil laminat, amb 
determinació de: límit elàstic 
aparent, resistència a tracció, 
mòdul d'elasticitat, allargament i 
estricció; doblat a 180°; índex de 
resiliència; geometria de la 
secció i desviació de la massa; 
anàlisi química d'una mostra 
d'acer, comprenent carboni, 
silici, fòsfor, sofre i manganès. 3,000 666,31 1.998,93 

8.3.2.- Soldadures 

8.3.2.1 Ut Inspecció visual sobre una unió 
soldada. 4,000 66,92 267,68 

8.3.2.2 Ut Assaig no destructiu sobre una 
unió soldada, mitjançant 
partícules magnètiques. 4,000 37,92 151,68 

8.4.- Proves de servei 

8.4.1 u Prova de càrrega 1,000 3.150,00 3.150,00 

  Total pressupost parcial nº 8 Control de qualitat i assaigs: 6.428,02 

4.9. Seguretat i salut 
Núm. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€) 

9.1.- Sistemes de protecció col·lectiva 

9.1.1.- Baranes 

9.1.1.1 m Barana de protecció de 
perímetre de forjats, amb 
"guardacossos" de seguretat i 
barana i entornpeu metàl·lics. 36,000 9,10 327,60 

9.1.1.2 m Barana de protecció lateral de 
rases o vores de talús, amb 
estaques de fusta i taulons de 
fusta. 15,000 7,23 108,45 

9.1.2.- Protecció elèctrica 

9.1.2.1 Ut Llum portàtil de mà. 2,000 6,09 12,18 

9.1.2.2 Ut Quadre general d'obra, potència 
màxima 5 kW. 1,000 185,51 185,51 

9.1.3.- Marquesines, viseres i passarel·les 

9.1.3.1 m Passarel·la de fusta per 
muntatge de forjat. 72,000 1,13 81,36 

9.2.- Formació 

9.2.1.- Reunions 

9.2.1.1 Ut Reunió del Comitè de Seguretat i 
Salut en el Treball. 1,000 118,60 118,60 

9.2.1.2 Ut Hora de xerrada per formació de 
Seguretat i Salut en el Treball. 2,000 84,48 168,96 
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9.3.- Equips de protecció individual 

9.3.1.- Per el cap 

9.3.1.1 Ut Casc de seguretat. 12,000 3,42 41,04 

9.3.1.2 Ut Casc de seguretat dielèctric. 2,000 4,32 8,64 

9.3.2.- Contra caigudes d'alçada 

9.3.2.1 Ut Cinturó de seguretat 
antivibratori. 2,000 5,39 10,78 

9.3.2.2 Ut Cinturó de seguretat de 
subjecció anticaigudes. 2,000 11,69 23,38 

9.3.2.3 Ut Equip d'arnès simple de 
seguretat anticaigudes. 2,000 19,48 38,96 

9.3.2.4 Ut Dispositiu anticaigudes per 
subjecció a corda de poliamida 
de 16 mm. 2,000 69,18 138,36 

9.3.2.5 m Corda guia anticaigudes de 
poliamida de 16 mm de 
diàmetre. 10,000 5,87 58,70 

9.3.3.- Per els ulls i la cara 

9.3.3.1 Ut Ulleres de protecció contra 
impactes. 2,000 4,24 8,48 

9.3.3.2 Ut Ulleres de protecció antipols. 2,000 1,60 3,20 

9.3.3.3 Ut Ulleres de protecció per ajudant 
de soldadura. 1,000 6,94 6,94 

9.3.3.4 Ut Pantalla de protecció de 
soldador, amb fixació al cap. 1,000 3,65 3,65 

9.3.4.- Per les mans i braços 

9.3.4.1 Ut Parell de guants d'ús general de 
lona i serratge. 12,000 3,18 38,16 

9.3.4.2 Ut Parell de guants d'ús general de 
pell de boví. 8,000 6,02 48,16 

9.3.4.3 Ut Parell de guants per electricista, 
aïllants fins a 5.000 V. 2,000 53,74 107,48 

9.3.4.4 Ut Parell de guants de goma-làtex 
antitall. 8,000 3,90 31,20 

9.3.4.5 Ut Parell de guants de serratge 
folrat ignífug per soldador. 1,000 9,92 9,92 

9.3.5.- Per a les oïdes 

9.3.5.1 Ut Casc protector auditiu. 4,000 10,40 41,60 

9.3.6.- Per peus i cames 

9.3.6.1 Ut Parell de botes de seguretat amb 
puntera metàl·lica. 12,000 50,21 602,52 

9.3.6.2 Ut Parell de botes d'aigua sense 
cremallera. 4,000 32,31 129,24 

9.3.6.3 Ut Parell de botes aïllants. 2,000 42,48 84,96 

9.3.6.4 Ut Parell de polaines per soldador. 2,000 7,25 14,50 
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9.3.7.- Per al cos (vestuari de protecció) 

9.3.7.1 Ut Granota de treball. 12,000 19,31 231,72 

9.3.7.2 Ut Vestit impermeable de treball, 
de PVC. 4,000 11,59 46,36 

9.3.7.3 Ut Davantal per soldador. 1,000 18,06 18,06 

9.3.7.4 Ut Jaqueta per soldador. 1,000 55,93 55,93 

9.3.7.5 Ut Bossa per portar eines. 4,000 25,75 103,00 

9.3.7.6 Ut Pitrall reflectant. 4,000 23,02 92,08 

9.3.8.- Per les vies respiratòries 

9.3.8.1 Ut Semi-careta antipols, d'un filtre. 2,000 9,54 19,08 

9.3.8.2 Ut Careta per rebutjar antipols 
FFP1. 2,000 1,48 2,96 

9.4.- Medicina preventiva i primers auxilis 

9.4.1.- Material mèdic 

9.4.1.1 Ut Farmaciola d'urgència a caseta 
d'obra. 1,000 106,82 106,82 

9.4.2.- Reconeixements mèdics 

9.4.2.1 Ut Reconeixement mèdic anual al 
treballador. 12,000 109,45 1.313,40 

9.5.- Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 

9.5.2.- Casetes (lloguer/construcció/adaptació de locals) 

9.5.2.1 Ut Lloguer de caseta prefabricada 
per vestuaris en obra, 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 3,000 131,28 393,84 

9.5.2.2 Ut Lloguer de caseta prefabricada 
per banys petits en obra, 
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²). 3,000 229,28 687,84 

9.5.3.- Mobiliari i equipament 

9.5.3.1 Ut 6 taquilles individuals, 6 perxes, 
banc per 5 persones, mirall, 
porta-rotllos, sabonera en caseta 
d'obra per a vestuaris i/o banys. 1,000 309,94 309,94 

9.6.- Senyalitzacions i tancaments del solar 

9.6.1.- Balises 

9.6.1.1 m Cinta bicolor per abalisament. 50,000 1,22 61,00 

9.6.1.2 Ut Con reflector per abalisament de 
70 cm d'alçada. 10,000 8,42 84,20 

9.6.2.- Tancats i accessos 

9.6.2.1 m Tancat del solar amb tanca de 
xapa galvanitzada. 20,000 32,87 657,40 

9.6.2.2 m Tancat del solar amb tanca 
traslladable de tubs i enreixats 
metàl·lics. 30,000 8,82 264,60 
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9.6.3.- Senyals, plaques, cartells,... 

9.6.3.1 Ut Senyal de detenció obligatòria, 
octogonal, normalitzada, doble 
apotema=50 cm, amb cavallet 
tubular. 2,000 14,12 28,24 

9.6.3.2 Ut Cartell indicatiu de riscos amb 
suport. 1,000 15,06 15,06 

9.6.3.3 Ut Placa de senyalització de riscos. 2,000 3,86 7,72 

9.6.3.4 Ut Senyal de perill, triangular, 
normalitzada, L=70 cm, amb 
cavallet tubular. 5,000 17,38 86,90 

  Total pressupost parcial nº 9 Seguretat i salut: 7.038,68 
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CAPÍTOL 5: 

RESUM PRESSUPOST 

5.1. Pressupost d’execució de material 
 Capítol Import  

 1 Condicionament del terreny   

  1.1 Moviment de terres   

  1.1.1 Esbrossar i neteja . 588,00  

  1.1.2 Excavacions de rases i pous . 73,22  

  1.1.3 Transports . 3,10  

  Total 1.1 Moviment de terres ..........: 664,32  

  Total 1 Condicionament del terreny ..........: 664,32  

 2 Fonamentacions   

  2.1 Regularització   

  2.1.1 Formigó de neteja . 43,32  

  Total 2.1 Regularització ..........: 43,32  

  2.2 Superficials   

  2.2.1 Sabates . 222,75  

  Total 2.2 Superficials ..........: 222,75  

  2.3 Traves   
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  2.3.1 Bigues entre sabates . 37,99  

  Total 2.3 Traves ..........: 37,99  

  Total 2 Fonamentacions ..........: 304,06  

 3 Estructures   

  3.1 Acer   

  3.1.1 Estructura d'acer en perfils laminats . 16.002,16  

  Total 3.1 Acer ..........: 16.002,16  

  3.2 Elements especials per a estructures . 118,72  

  Total 3 Estructures ..........: 16.120,88  

 4 Particions   

  4.1 Defenses   

  4.1.1 Baranes i passamans . 7.346,16  

  Total 4.1 Defenses ..........: 7.346,16  

  Total 4 Particions ..........: 7.346,16  

 5 Instal·lacions   

  5.1 Il·luminació   

  5.1.1 Exterior . 2.850,20  

  Total 5.1 Il·luminació ..........: 2.850,20  

  Total 5 Instal·lacions ..........: 2.850,20  

 6 Revestiments   

  6.1 Terres i paviments   

  6.1.1 Fustes . 3.969,50  

  Total 6.1 Terres i paviments ..........: 3.969,50  

  6.2 Revestiments sobre base de fusta   

  6.2.1 Vernissos. 866,50  

  Total 6.2 Revestiments sobre base de fusta ..........: 866,50  

  6.3 Tractaments superficials de protecció   

  6.3.1 Anticorrosió . 486,00  

  Total 6.3 Tractaments superficials de protecció ..........: 486,00  
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  Total 6 Revestiments ..........: 5.322,00  

 7 Gestió de residus   

  7.1 Transport de terres   

  7.1.1 Transport de terres amb camió . 54,50  

  Total 7.1 Transport de terres ..........: 54,50  

  7.2 Classificació de residus   

  7.2.1 Classificació dels residus de la construcció . 194,00  

  Total 7.2 Classificació de residus ..........: 194,00  

  7.3 Transport de residus inertes   

  7.3.1 Transport de residus inertes amb contenidor . 361,53  

  Total 7.3 Transport de residus inertes ..........: 361,53  

  Total 7 Gestió de residus ..........: 610,03  

 8 Control de qualitat i assaigs   

  8.1 Condicionament del terreny . 276,31  

  8.2 Estructures de formigó   

  8.2.1 Barres d'acer corrugat . 145,24  

  8.2.2 Formigons fabricats en central . 111,10  

  8.2.3 Assaigs informatius . 327,08  

  Total 8.2 Estructures de formigó ..........: 583,42  

  8.3 Estructures metàl·liques   

  8.3.1 Perfils laminats . 1.998,93  

  8.3.2 Soldadures . 419,36  

  Total 8.3 Estructures metàl·liques ..........: 2.418,29  

  8.4 Proves de servei . 3.150,00  

  Total 8 Control de qualitat i assaigs ..........: 6.428,02  

 9 Seguretat i salut   

  9.1 Sistemes de protecció col·lectiva   

  9.1.1 Baranes . 436,05  

  9.1.2 Protecció elèctrica . 197,69  

  9.1.3 Marquesines, viseres i passarel·les . 81,36  

  Total 9.1 Sistemes de protecció col·lectiva ..........: 715,10  

  9.2 Formació   
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  9.2.1 Reunions . 287,56  

  Total 9.2 Formació ..........: 287,56  

  9.3 Equips de protecció individual   

  9.3.1 Per el cap . 49,68  

  9.3.2 Contra caigudes d'alçada . 270,18  

  9.3.3 Per els ulls i la cara . 22,27  

  9.3.4 Per les mans i braços . 234,92  

  9.3.5 Per a les oïdes . 41,60  

  9.3.6 Per peus i cames . 831,22  

  9.3.7 Per al cos (vestuari de protecció) . 547,15  

  9.3.8 Per les vies respiratòries . 22,04  

  Total 9.3 Equips de protecció individual ..........: 2.019,06  

  9.4 Medicina preventiva i primers auxilis   

  9.4.1 Material mèdic . 106,82  

  9.4.2 Reconeixements mèdics . 1.313,40  

  Total 9.4 Medicina preventiva i primers auxilis ..........: 1.420,22  

  9.5 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar   

  9.5.2 Casetes (lloguer/construcció/adaptació de locals) . 1.081,68  

  9.5.3 Mobiliari i equipament . 309,94  

  Total 9.5 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar ..........: 1.391,62  

  9.6 Senyalitzacions i tancaments del solar   

  9.6.1 Balises . 145,20  

  9.6.2 Tancats i accessos . 922,00  

  9.6.3 Senyals, plaques, cartells,... . 137,92  

  Total 9.6 Senyalitzacions i tancaments del solar ..........: 1.205,12  

  Total 9 Seguretat i salut ..........: 7.038,68  

 Pressupost d'execució material 46.684,35  

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de QUARANTA-SIS MIL 
SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS. 
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5.2. Pressupost d’execució per contracte 

Pressupost d'execució material Import (€) 

1 Condicionament del terreny 664,32 

2 Fonamentacions 304,06 

3 Estructures 16.120,88 

4 Particions 7.346,16 

5 Instal·lacions 2.850,20 

6 Revestiments 5.322,00 

7 Gestió de residus 610,03 

8 Control de qualitat i assaigs 6.428,02 

9 Seguretat i salut 7.038,68 

Pressupost d'execució material 46.684,35 

13% de despeses generals 6.068,97  

6% de benefici industrial 2.801,06  

Suma 55.554,38  

18% IVA  9.999,79 

Pressupost d'execució per contracte 65.554,17 

Puja el pressupost d'execució per contracte a l'expressada quantitat de SEIXANTA-CINC 
MIL CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS. 

 




